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Baaldervelddienst om 10 uur in de Beek 
Zangdienst  met Kees Kuiper &  Piet Langbroek 

 
Muziek en ontmoeting. Welkom. Stilte. Consistoriegebed.  De Paaskaars. Lied 675 vers 1. 
Begroeting. Drempelgebed Inleiding. Kindernevendienstlied. Overweging. Zingen Lied 388 
vers 1, 2 en 3.  Afscheid van de diakenen Fré Veerenhuis en Ester Eggengoor. Zingen Lied 
791. Bevestigen van Luc Coenders en Evelien Bakker als diakenen. Zingen Opwekking lied 
488  De kracht van uw liefde. Overweging. Afscheid van Janny Marsman als wijkscriba en de 
kerkrentmeesters Maaike Huisjes en Henk Odink. Zingen lied Beelden van hoop. Wij gaan 
op reis langs de weg van verlangen. Gebed en jaarthema lied ‘Onze Vader verborgen’ 
gezongen door cantorij. Aandacht voor de collecte.  Lied 416  Ga met God en hij zal met je 
zijn. Wegzending en zegen. Ontmoeting bij de koffie. 

 
Afscheid en bevestigen medewerkers  
We zijn er dankbaar voor dat we op deze zondag in de zangdienst Luc Coenders en 
Evelien Bakker kunnen bevestigen als ambtsdrager voor de taakgroep diaconie in de wijk. 
 
Wij danken een aantal mensen die hebben meegewerkt in onze wijkgemeente. Wij danken 
hen voor hun inzet en tijd, betrokkenheid en creativiteit. Er is veel gedaan op allerlei gebied 
en in de verschillende taken. Vrijwilligers zijn onmisbaar en we weten allemaal hoe belangrijk 
de inzet van gemeenteleden is.  
In de zangdienst worden zij in ’t zonnetje gezet en krijgen onder dankwoord en applaus een 
mooi boeket aangeboden. De liederen die we zingen zijn door hen aangereikt. Aan jullie 
allemaal: ontzettend bedankt voor alles wat jullie met ons hebben gedeeld.   
 

- Maaike Huisjes is vier jaar als kerkrentmeester onderdeel geweest van het College 
van Kerkrentmeesters en . Zij hield zich bezig met het personeel van de kerk. Voor  
Baalderveld regelde Maaike de actie kerkbalans en beheerde  de Baalderveldpot. 

-   
- Alie Herbers  was zeven jaar betrokken bij de taakgroep  pastoraat Baalderveld. Zij 

notuleerde de vergadering en stelde de agenda op en hield de bezoeklijst  bij en 
bracht kerstattenties rond. Ook houdt Alie de lijst bij voor de “omzien naar elkaar” 
groep  en was postcoördinator. Dit blijft ze doen.  

-  
- Ester Eggengoor neemt afscheid als (jeugd-)diaken.  Ze kijkt terug op een mooie 

periode, maar soms ook wel lastig.  Ester blijft betrokken bij het school&kerk  
programma  in onze wijk.  

-  
- Janny Marsman is vijf jaar scriba geweest in de wijk en daarmee ook lid van de 

kleine kerkenraad. Er is veel werk verzet in deze periode, er was de ontmoeting met 
inspirerende mensen en een goede samenwerking  bij zoveel wat er gebeurt in de 
kerk. 

-  
- Fré Veerenhuis  is de afgelopen acht jaar actief geweest in de diaconie.  Ze was 

afgevaardigde naar de kleine kerkenraad en naar de classis, deed samen met de 
anderen de koffieochtenden en het Paasontbijt, het regelen van de Kerstattenties en  
zegelactie bij de Plus. 

-  
- Henk Odink is zes als ouderling kerkrentmeester actief geweest in de wijk en 

beheerder de financiën van de wijk, maakte begrotingen en verslagen en zamelde in 
voor de Baalderveldpot. Als kerkenraadslid droeg hij zijn steentje bij aan de wijk 



             
 
                  

Baalderveldpot 
We willen jullie hartelijk danken voor jullie financiële bijdrage aan de Baalderveldpot.  
We schreven al dat we verwachtten dat we dat we over de 3000 euro zouden komen, en dat 
zijn we! Geweldig.  

De opbrengst van deze jaarlijkse actie voor de eigen wijkgemeente is  € 3.242,80   
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 5 kamer 13   
 

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

 
Inzameling voedselbank 

De volgende Baaldervelddienst 7 november houden we ‘Dankdag’ Dat doen we met een 
inzameling voor de voedselbank samen met school de Bloemenhof. Er is vooral vraag naar 
pasta en rijst, houdbare halfvolle melk, broodbeleg zoals pindakaas, jam en pasta. Soep en 
groente in blik en koffie en thee. En pannenkoekenmix.  
Wilt je er alvast aan denken bij het boodschappen doen?  

 
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. Hij is boven in zaal 3 te vinden. Je kunt er zo naar toe. Mocht je een ander 
moment willen afspreken of bezoek aan huis, dan kan dat. Neem zelf contact met Piet op of 
vraag iemand dat te doen. Wanneer we het weten kunnen we er aandacht aan geven.  
Neem contact met Piet op:   info@pietlangbroek.nl  of   0642216019 
 

 
Bij de foto  

Kees Kuiper en Piet Langbroek  
bij de ingang van de Beek. 

Tijdens de coronatijd.  
We hopen dat die achter de rug is. 

 
Wat blijft is de samenwerking van zovelen  

in en rondom onze Baaldervelddiensten.  
We wensen jullie een mooie zangdienst toe  

en een goede week.  
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