
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   

 

Fluister het in mij, heilige Geest: ik zal het goede denken. 

Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. 

Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. 

Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. 

Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen 

 

Liedboek blz. 1158 

Augustinus   

   

 

 

                               

 

   

in de Beek om 10.00 uur  

 

5 juni Pinksteren 

 

19 juni 

 

3 juli Slotdienst 

 

 

 

 

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 heeft 

vakantie van 6 t/m 26 

juni.  

Ds. Van der Wel neemt 

waar  
  

 

zondag 5 juni  
2022 

  

 

            

Huwelijksjubileum 

Op 8 juni as. vieren  Gerrit en Hermien Ramaker –Koop dat zij 60 jaar getrouwd 

zijn.  Zij zijn dankbaar dat zij dat mogen vieren, samen met hun kinderen, klein- 

en achterkleinkinderen. Wij feliciteren hen met deze feestelijke dag en wensen 

hen een goede tijd en Gods zegen toe.  Adres Hoogenweg 46 , 7793 HM, 

Hoogenweg. 

Baaldervelddienst Liturgie 

Muziek.  Welkom. Stilte en Consistoriegebed. Kaars aansteken en gedicht. Zingen 

lied 672 vers  1 Begroeting. Liturgische schikking. Hanneke zingt ‘Meer dan een 

wonder ‘ Gebed. Inleiding bij de doop. Doop Dooplied   Een parel in Gods hand. 

Kindernevendienst. Lezing Handelingen 2: 1-13. Lied 687 vers 1 en 3 Overweging. 

Lied De kracht van uw liefde. In memoriam. Gebeden. Collecte. Slotlied: Lied  675 

vers 1 Zegen. Zingen Lied 416 vers 1 en 4 

Wij vieren de doop van  

Benthe Boksebeld, geboren op 8 november 2021, dochtertje van Emiel en Esther 

Boksebeld en zusje van Thijs. ( Floralaan 50) Thijs Seine Huisjes, geboren 21 maart 

2022 , zoontje van Roelof en Linda Huisjes en broertje van Jurre  (Hoogenweg 62) 

Teun Nicolai, geboren 1 april 2022,  zoontje van Bart en Antoinette en broertje 

van Milan en Luuk. (Boterbloem 117) 

 

In memoriam 
 
Op maandag 30 mei jl. is overleden Johan Louis Ligtenberg, geboren 16 
februari 1954, op 14 mei 1980 gehuwd met Willy Luisman. Hans is 68 jaar 
geworden.  
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op zaterdag 4 juni in de 
Höftekerk, de begrafenis vindt in besloten kring plaats.  
Wij leven mee met Willy en hun kinderen Hiske met Luiz en Frank met 
Marieke. We wensen hen toe dat zij de dierbare herinneringen aan hun man 
en vader in liefde bewaren, voor altijd verbonden.  
(adres: Floralaan 31, 7772 LK Hardenberg) 

 


