
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.  

Ria Broekroelofs heeft 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. 

Als alle mensen vogels dromen  met witte veren van satijn  

of volgeladen appelbomen, zal er dan al vrede zijn? 

Als alle mensen zich vermaken  met dansen op een open plein 

als alle mensen oorlog staken, zal er dan al vrede zijn? 

Als alle mensen huizen bouwen  met bloementuinen en jasmijn 

en als ze vol zijn van vertouwen, zal er dan al vrede zijn? 

Als alle mensen God begroeten en samen delen brood en wijn 

als alle mensen Jezus roepen, zal er dan al vrede zijn? 

Lied  1013, tekst Jan Jetse Bol  

 

 

                               

 

   

in de Beek om 10.00 uur  

 

15 mei Avondmaal &  

collecte kledingbank  

 

5 juni Pinksteren 

19 juni 

3 juli 

 

 

 

 

 

Kijk voor het programma van de komende 

tijd op de kerknieuws.  

 

 
 

 

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 8 mei   
2022 

  

                

 
 

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? 


