
Liturgie dienst, te zien via de website www.pknhardenbergheemse.nl  en dan op de home 

rechts naar Hessenwegkerk om de dienst mee te vieren. 

Muziek. Welkom. Paaskaars aansteken melodie lied 979 Begroeting en drempelgebed. 

Inleiding bij het thema  Muziek en lied 982 vers 1 en 2  Lezing Johannes 1: 35 t/m 52. 

Overweging deel 1. Muzikaal intermezzo. Overweging deel 2  Muziek en Tekst ‘Leven als 

de bomen’. Gebeden. Aandacht voor de collecte. Wegzending en zegen met lied 430. 

 

 23  januari 
2022 

 

Op de lente hopen 

al is het  

koud, gesloten en donker 

dan toch 

blijven spreken van licht 

openstaan voor open 

daden van warmte delen 

en dromen van de zomer. 

Die komt.         

©piet 

 

 

   

Op zondag 23 januari is een online 

dienst vanuit de Hessenwegkerk met 

als thema “Hopen op de lente.” 

 

Op zondag 30 januari werken wij mee 

aan de ICU jeugdviering online.   
 
Het moderamen van wijkgemeente 
Baalderveld heeft besloten om in 
februari niet samen te komen voor de 
diensten in sporthal de Beek.We voelen 
verantwoordelijkheid vanwege de grote 
gezondheidsrisico’s en stellen een 
signaal van solidariteit die we voelen 
met zoveel in de samenleving dat (nog) 
gesloten moet blijven.     

 

Als u zelf de energiecompensatie niet  

nodig heeft kunt u een deel aan een 

ander schenken.  

 

Uw bijdrage is over te maken op 

bankrekening nr. 

 NL 21 RABO 03249.63.645  

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-

Heemse, o.v.v. “Geef warmte”.  

 

Zie voor meer info de website 

www.pknhardenbergheemse.nl 

Wijkpredikant Piet Langbroek 
06 422 160 19 

info@pietlangbroek.nl 

Wijkgemeente Baalderveld 
scriba-baalderveld@ 
pknhardenbergheemse.nl 

Taakgroep pastoraat 
06 204 07 287 
pastoraatbv@gmail.com 

Stand by 
06 166 34 227 

 

Via ons YouTube kanaal 

kunnen we van ons laten 

horen en zien.  

 

 

 

Het YouTube kanaal is 

PKN Baalderveld 

 

 

 

 

We zijn enthousiast omdat 

Evelien Bakker de taak van 

notulist / scriba op zich 

neemt.  

Hiermee ondersteunt zij het 

moderamen en daar zijn we 

heel blij mee  

Wijkpredikant Piet Langbroek 

is op maandagmorgen vanaf 

10 uur beschikbaar voor 

gesprek in de Höftekerk.  

Mocht je een ander moment 

willen afspreken of bezoek 

aan huis, dan kan dat.  

Neem voor het maken van 

een afspraak contact met Piet 

op. 
 

 
  

 

Zondag 23 januari 

Online viering 

vanuit de Hessenwegkerk 

 

* 

 

16 januari genoten wij van 

muziek en zang van Kees 

Kuiper en Anja Dalhuisen 

 

Zie ons YouTubekanaal 

‘PKN Baalderveld’ 
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