
Liturgie Baaldervelddienst zondag 3 april : Thema : Wat is Wijs? 

 

Ontmoeting. Welkom. Beginlied: 287 vers 1 en 2. Paaskaars aan en Bijbel open. 
Lied 287:5. Begroeting. Drempelgebed met lied 997  “Genade Heer, ons gebed, zie 
deze wereld aan.” De liturgische schikking. Projectlied en kindernevendienst. 
Thema : Wat is wijs? Lezing spreuken 8 vers 1-11. Lied 849. Spreukenmeditatie. 
Overweging. Lied: 691: 1 en 3. Dankgebed en Voorbede. Collecte. Lied 982: 1 en 2. 
Wegzending en Zegen. Koffie.  
De dienst is voorbereid door Wilma, Bernardien, Marianne.  
Er is kindernevendienst olv Janine en Elvira speelt keyboard. 

 

 

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd 

vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt. 

Wij vieren een bijzonder feest , het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier. 

 

Zet nu je beste beentje voor. De wijsheid spreekt ons aan,  

en wie haar wijze woorden hoort, die weet waar hij moet gaan. 

Projectlied 40-dagentijd 

                               

 

   

in de Beek om 10.00 uur  

op de zondagen 

 

3 april 

17 april Pasen met ontbijt 

 

1 mei en 15 mei 

5 juni Pinksteren 

19 juni 

3 juli 

 

 

 

 

in de Veertigdagentijd waren er vier  

maaltijden van ‘Soep, Soberheid en 

Solidariteit’. Het was goed om met 

elkaar aan tafel deze bezinning en 

ontmoeting  te hebben. Dank aan de 

diakenen en de soepmakers!  

We zien nu uit naar het Paasontbijt 

waarvoor je je kunt opgeven, alleen, 

samen of met het hele gezin.  Voor de 

Paasviering  komen we samen in de 

kantine van de Beek.  

o638528371 

stadd@ziggo.nl 

 

 

Via ons YouTube kanaal 

kunnen we van ons laten 

horen en zien.  

 

Het YouTube kanaal is 

PKN Baalderveld 
 

 

 

 

Wanneer je kosten hebt 

gemaakt die je kunt 

declareren dan kun je 

gegevens met bonnetjes 

in de bus doen bij  

Henk Kleinjan 

Floralaan 82 

 
 

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 is dat te overleggen.  

Neem voor het maken van een 

afspraak contact met Piet op. 

 

3 april   
2022 

 

Vespers in de stille week  

Je bent harte welkom in de kerk in Radwijk op de avonden van de witte 

donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag.  

Deze drie vieringen in de Opgang vormen een liturgisch geheel met 

doorgaande lezingen uit het Evangelie volgens Johannes.  

Op de witte donderdag  is er om 19.30 uur de vesper met viering van de 

Tafel van brood en wijn, voorg Piet Langbroek. Op de goede vrijdag is er 

om 19:30 uur de vesper met de lezing van het lijdensevangelie  en 

liederen met ds. Wim van der Wel.  

De Paaswake is op de stille zaterdag om 21:00 uur met ds. Piet 

Langbroek , Kees Kuiper op de vleugel. We willen jullie uitnodigen om 

deze drie dagen naar de Opgang in Radewijk te komen.  

 

                                

                                          


