
 

                          

Zondag 8 november 2020 

 
In de parabel  ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry  waarin het gaat om de 
zoektocht van de mens naar geluk, lezen we een veelzeggende uitspraak. 

‘Adieu , zegt de vos. ‘hier is mijn geheim, eigenlijk eenvoudig:  
Je ziet alleen maar goed met je hart. 

Wat essentieel is, is voor de ogen onzichtbaar. 
 
Baaldervelddiensten 

De Baaldervelddiensten worden gehouden in de kerk in Radewijk, de Opgang.  
We beginnen om 10 uur. Je kunt je aanmelden via de scipio-app en de dienst is op 
zondagmorgen LIVE-stream te volgen via YouTube kanaal ‘PKN Radewijk’ en later 
op ons eigen YouTube kanaal PKN Baalderveld, waar ook andere filmpjes te zien 
zijn. De Baaldervelddiensten zijn op  

zondag 15 november Themadienst 
zondag 22 november om 14.00 uur Gedachtenisdienst 
zondag   6 december tweede Advent 
zondag 20 december vierde Advent  
Kerstavond 24 december Musical met jeugdkoor Animato 

 

 
 
Dank! Samen met basisschool de Bloemenhof hebben we op school de jaarlijkse 
actie voor de voedselbank gehouden. Er zijn heel wat tasjes gevuld, wel 170 stuks. 
Dank allemaal.  Op de foto Frida en Rein bij de school met de bus. 
Wanneer u wilt doneren kan dat op rekening nummer NL66RABO0126330891 van de 
voedselbank Hardenberg. Elk bedrag is welkom. 
Emailadres: info@voedselbank-hardenberg.nl. 

 
YouTube kanaal:  PKN Baalderveld 

We hebben ons YouTubekanaal geopend. Je kunt in YouTube zoeken met de naam 
'PKN Baalderveld'. We nodigen je uit om de filmpjes te bekijken en ons te blijven 
volgen door op ‘abonneren’ (subscribe) te klikken. Jullie kunnen zelf ook filmpjes 
aanleveren, bijv. een Kerstwens of de groeten doen. binnen kort hoor je er meer 
over…. 
   

 



             
 
                  
 

Nieuws 
Om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen vragen wij u om uw e-mailadres door te 
geven door een mail te sturen naar :  kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl 

 
Ds. Piet Langbroek is elke maandagmorgen van 10 uur tot 12 uur in de Höftekerk 
aanwezig voor ontmoeting en gesprek. Welkom zonder afspraak.  
 

Pastoraat 
Dank jullie wel:  
Op zondagochtend 1 november  ben ik thuis, als er een 
mooie bos bloemen vanuit de Baaldervelddienst wordt 
bezorgd. Verrassing voor mij (en waarschijnlijk ook voor de 

bezorger. 😉 Deze dag mag ik als proefverlof thuis zijn 
vanuit het revalidatiecentrum in Zwolle. De afgelopen 
weken heb ik veel kaarten, wensen en nu ook bloemen 
vanuit de gemeente mogen ontvangen, waarvoor ik 
iedereen hartelijk wil bedanken. Een groet, op welke manier 
ook, doet een mens goed! Het gaat me goed, en ik hoop snel 
thuis te komen, om verder op te knappen! Heb je op 
YouTube kanaal: PKN Baalderveld het filmpje met mij al 
gezien?  
Vriendelijke groet van ons aan jullie allemaal, Rein 
Sybesma, Pinksterbloem 24 Hardenberg. 

 

Blijf verbonden: 
Wanneer u een afspraak voor bezoek aan huis wilt kunt u dat telefonisch of per mail  
aanvragen. Vanwege de corona maatregelen zijn we terughoudend. Een afspraak is  
noodzakelijk. Er wordt van uitgegaan dat u zelf contact opneemt. Een telefonisch 
gesprek gaat gemakkelijker, we stimuleren om dat te doen. Zo zijn we verbonden en 
‘in gesprek.’ 
 

Taakgroep pastoraat   06 204 072 87  pastoraatbv@gmail.com 
Wijkpredikant   06 422 160 19    info@pietlangbroek.nl 
 

Wanneer u bij de wijkkerkenraad iets te melden of te vragen hebt, stuur een mail 
naar onze wijkscriba  jannymarsman@gmail.com 
 

 
Baalderveldpot 

We kunnen jullie alvast een mooi tussenstand geven : die is € 2800 euro. Dank aan 
iedereen die heeft bijgedragen en aan de medewerkers. Top!  
Wanneer je nog wilt bijdragen kan dat op het rek.nr. van de PGHH:   
NL56 RABO 0373721617  onder vermelding van ‘Bijdrage Baalderveldpot’  
Beheerder van de BV-pot is Maaike Huisjes E-mail: maaikehuisjes@gmail.com 

mailto:kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl
mailto:info@pietlangbroek.nl
mailto:jannymarsman@gmail.com
mailto:maaikehuisjes@gmail.com

