
Op 3 juli nemen vier jongeren 

afscheid van de kindernevendienst. 

Het zijn Levi Kuiper, Thomas 

Warmink, Koen Herbers en Thijs 

Meilink.  

Een mooie stap voor hen en voor de 

ouders. Wij zeggen en zingen hen en 

elkaar “Vrede’ toe.  

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.  

 

Ik ben de groet waarmee ook jij kunt opstaan. 

Tekst  Sytze de Vries 

Augustinus   

   

 

 

                               

 

   in de Beek om 10.00 uur  

3 juli Slotdienst 

 

We beginnen na de zomer op zondag 

4 september weer met de diensten in 

de Beek.   

Op 18 september gaat JP Balder, de 

dominee van de Baalderborg voor.  

De startdienst met activiteiten 

vieren we op zondag 2 oktober. 
 

 

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  
  

 

zondag 3 juli  
2022 

 
Neem een foto van een mooie plek  

of een ontmoeting die je inspireert . 
Vertel of schrijf op wat je hebt beleefd  

en waarom dit voor jou bijzonder is. 
 
Mail voor de startdienst van 2 oktober naar Piet 

 

  

Baaldervelddienst zondag 3 juli om 10 uur in de Beek 

Liturgie Voorganger Piet Langbroek en Muziek Elvira Nijmeijer 

 

Muziek door Elvira. Welkom. Paaskaars aan en Bijbel open. Begroeting 

en Drempelgebed met lied 832 “Geroepen om op weg te gaan.” Thema: 

‘Wat neem jij mee?” Kindernevendienst zingen: “Voor we gaan, voor we 

gaan”. Gebed en Lezing:   Lucas 10 vers 1 t/m 11. Zingen “Handen  heb je 

om te geven.” Overweging. Lied ‘Langs beelden van hoop’. Afscheid van 

de kinderen. Zegenwens. Zingen “Vrede voor jou.” In memoriam. Gebed 

en Collecte. Zingen lied: ‘Vol vertrouwen gaan wij samen. We spreken 

samen de reiszegen uit als gebed en zegen voor elkaar.   
 

 

In memoriam  

“Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis.”   
 
Op vrijdag 24 juni is Auktje Steen Redeker-Knol op de leeftijd van 94 jaar 
overleden. Auktje is geboren op 11 mei 1928 en was sinds 23 maart 1989 
weduwe van Cornelis Steen Redeker. Zij woonden aan de Kellerlaan in 
Hardenberg.  Op zaterdag 2 juli is de afscheidsdienst gehouden in de Lariks 
waarna de begrafenis  plaatsvond op de Larikshof.  Wij wensen haar kinderen 
Alie met Henk, Ger, Jan met Zwanet en hun kinderen  en achterkleinkind Evi 
toe dat zij de dierbare herinneringen aan hun moeder, schoonmoeder, oma en 
omi in liefde bewaren. 
  
Corr. Adres J.C. Kellerlaan 4, 7772 SG Hardenberg.  
 
 
 

 


