
  
28 november  

Wij bidden om verhalen 

vol hoop en goede moed. 

God laat zijn licht hier stralen, 

Hij komt ons tegemoet. 

 

Een boek met mooie woorden 

met plaatjes en een lied: 

Zo laat God van zich horen, 

want Hij vergeet ons niet. 
 

 

 

 

Wijs: Nu daagt het in het oosten.  

BAALDERVELDDIENSTEN 

Het moderamen heeft vanwege de 
risico’s  en maatregelen besloten te 
stoppen we met de diensten in de Beek 
tot medio januari.  
 
De diensten van zondag 5 december 
en  Kerstavond 24 december en de dienst 
op zondag 2 januari gaan niet door.  
 
 
We zoeken naar mogelijkheden op een 
andere manier de verbinding met elkaar te 
houden.  

GEEN SOSOSO 

De geplande maaltijden in de tijd van 
Advent gaan helaas niet door!  
We  hopen dat het in de 
Veertigdagentijd weer kan.  
 

 

 

 
 
 
We brengen ons YouTube kanaal  
       PKN Baalderveld 
bij jullie onder de aandacht.   

Wijkpredikant Piet 

Langbroek 

06 422 160 19  

Wijkgemeente 

Baalderveld 

scriba-baalderveld@ 
pknhardenbergheemse.nl 

Taakgroep 

pastoraat 

06 204 07 287 

pastoraatbv@gmail.com 

Stand by 

06 166 34 227 

 

Geboren! 
Er kwam een mooi geboortekaartje, waarop 
staat: ‘Uniek klein lief en opnieuw heel 

bijzonder, Gods wonder.’ Op 6 november is 

Juna geboren. Trotse ouders zijn Rick en 

Willemijn Meinen en grote zus is Vienne. 
Het gezin woont Hoornblad 5, 7772MG. Wij 

feliciteren hen en hun familie en wensen 

het alle goeds toe.  
 

MEELEVEN 

Bertha van Faassen 
(Eendekroos 15) is al een 

aantal weken voor 
revalidatie opgenomen in 

Clara Feyoena Heem. 

 

Wanneer u haar een 
kaartje wil sturen kan dat 

naar: Clara Feyoena 
Heem, Rheezerweg 73 

7771TD   

Erbij vermelden:  

unit 5 kamer 13. 

GEZOCHT 
… een enthousiaste Baalderverder 
die onderdeel wil uitmaken van 
het dagelijks bestuur. 

  

Je neemt deel aan het maandelijks 
overleg, denkt mee over plannen 
en activiteiten waarmee wij de 
verbinding in de wijk, het omzien 
naar elkaar en het ondersteunen 
van mensen om geloof op hun 
eigen manier te beleven, in de 
praktijk brengen.  

Je zorgt voor de secretariële 
ondersteuning door het maken 
van de agenda en de besluitenlijst 
voor het overleg. 

 

Interesse of meer weten?  

Neem contact op met  Marco van 
Baardwijk. 

PASTORAAT 

Wijkpredikant Piet 
Langbroek is op 
maandagmorgen vanaf 
10 uur beschikbaar voor 
gesprek in de Höftekerk. 

 

Mocht je een ander 
moment willen afspreken 
neem dan contact met 
Piet op via zijn 
mobielnummer  

06 422 160 19. 
 

 

Door de kindernevendienst is er op elk adres waar kinderen wonen  

een gezinsboekje gebracht voor de komende tijd.  

‘Het plakboek van Lucas’ biedt elke dag een nieuwe bladzijde om 

thuis iets mee te doen, bijv aan tafel na het eten. Je kunt dan ook 

samen het projectlied zingen, zie boven.  
 

  

info@pietlangbroek.nl 
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