
Op zondag 3 juli vieren we samen de 

overstapdienst. Het is de slotdienst. 

Ouders met hun kinderen die uit groep 

8 van de bassischool naar het 

voortgezet onderwijs gaan kunnen zich 

opgeven om dit moment in de kerk  te 

markeren.  

Meld je tijdig aan bij Hanneke Meilink, 

per mail hanneke_erkel@hotmail.com   

 

De disgenoten 

Het simpele gerei, het brood dat is gesneden,  

de stilte, de gebeden – Want de avond is nabij. 

Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen: 

bij sober brood de zegen twee in Uw naam te zijn. 

Waar aan de witte dis uw teken wordt beleden 

verschijnt Gij – : ‘u zij vrede’. 

gij Brood – gij Wijn – gij Vis. 

Ida Gerhardt, Liedboek blz. 758  

 

 

                               

 

   

in de Beek om 10.00 uur  

 

15 mei Avondmaal &  

collecte kledingbank  

 

5 juni Pinksteren 

19 juni 

3 juli 

 

 

 

 

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 15 mei 
2022 

  

Ds. Langbroek houdt komende week op donderdagmorgen  (i.p.v.maandag) vanaf 
10 uur spreekuur in de Höftekerk. 
 

Op zaterdagavond 11 juni vieren we Feest met Animato – Komen jullie ? 
 

                

Wijkeigen collecte 

De taakgroep diakenen houdt  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.  

 

15 mei 2022 Baaldervelddienst om 10 uur in de Beek – avondmaalsdienst 

M.m.v  Cantorij BV Kees Kuiper  

 

Welkom en afkondigingen. Stilte en Gebed. Paaskaars aan en Bijbel open. 

Zingen Lied 290. Begroeting.Gebed.Lied 653 vers 2 en 5. Kinderlied Voor 

we gaan. Lezing Johannes 14 vers 23 t/m 29 en Overweging. Zingen Lied 

388 vers 1, 3 en 5. Aandacht voor de collecte  voor de kledingbank. We 

vieren het avondmaal. Gebed en vredegroet met lied 421. Cantorij  BV 

zingt  voorbedelied ‘Groter dan ons hart.’ Lopende viering. Dankgebed. 

Wegzending en zegen met antwoordlied 425 


