
 

Wij trekken maar verder, 

 voetje voor voet, 

soms lood in de schoenen, 

 soms vleugels van licht 

en zo gaan wij verder,  

steeds verder en verder, 

zo trekken wij de horizon open  

                                             Lied 822 

 

   

 

 

                               

 

   

   

Op 18 september gaat J.P. Balder, de 

dominee van de Baalderborg voor.  

 

De startdienst met activiteiten 

vieren we op zondag 2 oktober. 
 

 

Wanneer je kosten hebt 

gemaakt voor de wijk of 

een gift wilt geven, neem 

contact op met  

       Henk Kleinjan 

      Floralaan 82 

  henkengerina@hetnet.nl 

 
 

Omzien naar elkaar 

doen we allemaal. 

Aandacht voor …  

Even vragen …. 

Een appje aan iemand.  

Omzien naar elkaar. 

Dat hebben we allemaal 

nodig. 
 

  

 

zondag  

4 september 

 
Kijk in je mapje afbeeldingen of je een foto voor ons hebt van 
een mooie plek of van een ontmoeting die je inspireert . 
Schrijf er kort bij waar het is en/of  wat je hebt beleefd. 

 
Mail voor de startdienst  
van 2 oktober naar Piet  

 

 

 

Op zondag 4 september neemt 

Albert Broekroelofs afscheid als 

ambtsdrager. Wel blijft hij 

beschikbaar voor rouw- en 

trouwdiensten. 

 

Wout Meinen  gaat nog een jaar 

door als ambtsdrager in de 

taakgroep pastoraat.  

Erik Nijeboer, Hoogenweg 14, komt 

de taakgroep diakonie versterken. 

 

 

 

In september komt er post 

bij u in de brievenbus met 

info over het nieuwe 

seizoen en  het envelopje  

voor de bijdrage aan de 

wijkkas.  
 

  

 

  

Uitdaging Stan Minke vertrekt  op dinsdag 13 september voor een jaar naar 
Curaçao. Hij gaat zijn laatste jaar van de koksopleiding in en werken en  
leren in het nieuw te openen restaurant Brass Boer. We kennen Stan als 
geluidsman bij onze diensten en het zou leuk zijn als wij hem d.m.v. een 
kaartje een fijne reis en veel succes willen wensen. Het kan naar het adres 
van Ester Eggengoor, Grasklokje 3, 7773 NN Hardenberg  
 

 
 

 

                                               
 

 

Vakantie van onze wijkpredikant:  
Piet Langbroek heeft van maandag 5 september tot en met zondag 25 
september vakantie. In deze periode neemt ds. Wim van der Wel waar 
voor het pastoraat.  

 
 

Orde van de BVdienst  4 september:  Welkom, stilte en gebed. Lied 216. 

Paaskaars en gedicht. Begroeting. Drempelgebed met lied 277. Verhaal en 

kinderlied. Lezing Lucas 14 vers 25-33. Lied 835  vers  1,2 en 4. Overweging.  

Lied 971 vers 1 en 2.  Ambtsdragers – wisseling van de wacht. Lied 971 

vers 3. Aandacht voor de collecte. Dankgebed en voorbede. Lied 416. 

Zegenbede door en voor iedereen. Zegen. Lied 421.  

 
 

 

Baaldervelddienst  
We starten op zondag 4 september weer met onze vieringen in de Beek, om 
10.00 uur. Hopenlijk pakt iedereen de draad weer op na de zomertijd, ook 
de mensen van de taakgroepen, kostersgroep, kindernevendienst en 
kinderoppas. Je bent weer van harte welkom te komen. “Doe je mee?” 

 
 

 

                                               
 

 


