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Liturgische schikking op zondag 3 oktober.    

De symboliek in de schikking geeft de         
verschillende elementen weer uit het  
onze Vader : 
 
  ‘Uw naam’  is zichtbaar in de witte bloem. 
  De aarde is van U  
  met bomen tot in de hemel, 
  met water als schoonheid  
  en brood als gerechtigheid en genade. 
 
  Wij hebben handen om te geven  
  en om te ontvangen,  
  handen die werken aan de toekomst: 
  Uw koninkrijk kome. 

 
 
 

 
Baaldervelddienst 

We komen op de  1e en 3e zondag van de maand samen in sporthal de Beek.  
De aanvangstijd is nu altijd 10 uur.  
De volgende viering in de Beek is op zondag 17 oktober. Er is dan een zangdienst met Kees 
Kuiper op de piano. In deze dienst nemen een aantal mensen afscheid als ambtsdragers en 
anderen worden bevestigd. Wisseling van de wacht dus. We hopen dat velen komen zingen 
en de mensen die zich hebben ingezet of gaan inzetten komen bedanken. 
 

 

Vind je het leuk om te zingen?    
 
info@jeugdkooranimato.nl 
Kom op vrijdagavond om 18:30 uur  Handelsstraat 60b  
bij de fam. Huisjes.   
 
 
Baalderveldpot 

We willen jullie hartelijk danken voor jullie financiële bijdrage aan de Baalderveldpot.  
De opbrengst is het mooie bedrag van 2940 euro en we verachten dat we over de 3000 euro 
komen. We vinden dat geweldig en zijn er dankbaar voor. Dank jullie wel allemaal.  
 

Meeleven  
Bertha van Faassen (Eendekroos 15) is ongelukkig gevallen. Ze heeft haar been en arm 
gebroken en moest worden geopereerd. Op dinsdag 5 oktober is ze voor revalidatie 
opgenomen in Clara Feyoena Heem. Wij wensen haar sterkte toe en doorzettingsvermogen 
bij het verdere herstel. Wilt u haar een kaartje sturen? Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73 
7771TD  en dan vermelden: unit 2 kamer 13   
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Meedoen 
We hebben in de verschillende taakgroepen plek voor nieuwe medewerkers. Er zijn kleine 
taken bij de kindernevendienst en in de kostersgroep, voor beeld en geluid en de PR, in de 
diaconie, bij het pastoraat en in het moderamen (notulist) en rondom de diensten in de Beek. 
Waaraan zou jij een steentje willen bijdragen? Laat het ons weten.      

 
Pastoraat 

Wijkpredikant Piet Langbroek is op maandagmorgen vanaf 10 uur beschikbaar voor gesprek 
in de Höftekerk. Je kunt er zonder afspraak naar toe. Welkom. Mocht je een ander moment 
willen afspreken dan kan dat, ook voor een bezoek bij je thuis.  
Neem contact met Piet op:   info@pietlangbroek.nl  of   0642216019 
Wanneer u pastorale bijstand wenst kunt u zelf of via een ander contact opnemen met de 
pastorale telefoon of per mail: 0620407287 of  pastoraatbv@gmail.com 
 

Scipio-app  
Als jouw  e-mailadres bij het kerkelijk bureau bekend is kun je de Scipio-app downloaden.  
Je krijgt dan de wekelijkse de nieuwsbrief Baalderveld en andere info van onze PKN kerk in 
de app. Ook kun je via de app bijdragen aan de collectes.   
Je kunt je e-mailadres telefonisch doorgeven 06-82693739  
of mailen:  kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl 

 
Expositie in de Schakel  

U kunt de schilderijen van Dicky Gerrits-Nijland (Floralaan) zien in de expositie in de foyer en 
zaal in de Schakel bij de Höftekerk. De landschappen, bloemen en dieren zijn met acrylverf 
geschilderd. Van harte uitgenodigd om de expositie te gaan zien. (tel. Dicky 0523 261036) 
 

 
 

Onze Vader verborgen, 
uw Naam worde zichtbaar in ons, 

uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 

waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 

breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
Tekst Huub Oosterhuis 
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