
PAASKAARS  

De kaars die we in onze wijk 

hadden is gebracht naar het ING 

gebouw waar ruim 40 Oekraïners 

opgevangen worden, mede met de 

hulp van de vrijwilligers.  

Vrijdag heeft Ria Broekroelofs  de 

kaars aan Larissa overhandigd. 

Graag wil zij de kaars mee terug 

nemen naar haar land, hun dorp, 

hun huis, hun kerk. 

‘Moge het Licht van de Opgestane 

Heer vrede brengen.’  

Dat bidden wij. 

En nu sta ik hier  

op een grens in de tijd 

dit is het eindpunt  

de reis is voorbij 

daar aan de overkant  

ligt het beloofde land 

het is  

onbereikbaar dichtbij 

uit:  ‘Lied van Mozes’ - Stef Bos 

 

 

                               

 

   

in de Beek om 10.00 uur  

1 mei  

15 mei Avondmaal &  

collecte kledingbank  

 

5 juni Pinksteren 

19 juni 

3 juli 

 

 

 

 

in de Veertigdagentijd waren er de  

maaltijden van ‘Soep, Soberheid en 

Solidariteit’. De collecte aan tafel bracht 

137 euro in de ZWO spaardoosjes. Velen 

hebben het doosje ingeleverd in de dienst 

op Paasmorgen in de Beek. 

 

Via ons YouTube kanaal 

kunnen we van ons laten 

horen en zien.  

 

Het YouTube kanaal is 

PKN Baalderveld 
 

 

 

 

Wanneer je kosten hebt 

gemaakt voor de wijk of 

een gift wilt geven, neem 

contact op met  

Henk Kleinjan 

Floralaan 82 

henkengerina@hetnet.nl 

 
 

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. 

 

zondag 1 mei   
2022 

 

Baaldervelddienst op 1 mei  om 10 uur in de Beek De derde Paaszondag. 

Voorganger Piet Langbroek - Elvira Nijmeijer keyboard   

Thema is “Onbereikbaar Dichtbij”  Groep: Janet, Anja en Henrieke  

 

Liturgie: Welkom en afkondigingen. De Paaskaars aan en de Bijbel open. 

Lied 290. Begroeting en Drempelgebed lied 334. Zingen Paaslied 634: 1 en 2  

U zij de Glorie. Kindernevendienst. Gedicht door Anja.  

Lezing Numeri 27 vers 12 t/m 20. Overweging. Muzikaal Intermezzo. Lezing 

Johannes 21 vers 1 t/m 14. Overweging. Zingen Lied 753: 1,3 en 6 Er is een land 

van louter licht. Dankgebed en voorbede. Collecte. Lied 419 vers 1,2 en 3  

Wonen overal nergens thuis. Wegzending en Zegen. Lied 708 vers 1 en 6. 

Vanwege Koningsdag en 4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag 

zingen wij ons volkslied. 

50 Jaar getrouwd 

Dankbaar en  blij zijn Hendrik Jan en Zwaantje Timmerman dat zij op woensdag 

27 april 50 jaar getrouwd zijn. Zij vieren dit samen met hun (klein)kinderen en 

tijdens een receptie op vrijdag 6 mei in gebouw ‘Hoogenweg. ‘ Wij feliciteren 

hen van harte met deze feestelijke dag en wensen en in alles Gods zegen toe.  

(adres: Hoogenweg 59, 7792 VE Venebrugge)  

 
Wijkeigen collecte 

De taakgroep diakenen houdt op zondag 15 mei een collecte voor de 

kledingbank in Hardenberg. Deze is te vinden aan de Hessenweg 57 te Heemse. 

Er is behoefte aan bruikbare kleding die jullie kunnen brengen maar ook aan 

financiële steun. In de Baaldervelddienst zullen we jullie over de kledingbank 

vertellen en laten zien. De collecte wordt van harte bij jullie aanbevolen, willen 

jullie er aan denken? 


