
 

Handjevol water - 

Kostbaar gebaar - 

Zegening –  

Gevierd in het leven  

van een Mensenkind 

-je houdt soms de adem in-  

dat de weg wel vindt 
                   BIJ DE DOOP ©PL 

                                          

 

   

 

 

                               

 

   

  16 oktober doopdienst  

 

  6 november inzameling 

voedselbank en avondmaal 

 

20 november Gedachtenisdienst 

 

  4 december Advent 

24 december Kerstavondviering  

 
 

 

Wanneer je kosten hebt 

gemaakt voor de wijk of 

een gift wilt geven, 

neem contact op met  

       Henk Kleinjan 

      Floralaan 82 

  

henkengerina@hetnet.

nl 

 
 

Maandagmorgen is er 

gelegenheid om  onze 

wijkpredikant Piet 

Langbroek te spreken. 

10-12 in de Höftekerk. 

 

Het is mogelijk voor 

een ander tijdstip en 

plaats af te spreken, 

neem daarvoor contact 

met Piet op.  

 
 

  

 

zondag  

16  oktober 

 

 

Deze zondag 16 oktober is er om 

10 uur de viering in de Beek, 

waarin ds Langbroek voorgaat en 

Kees Kuiper op piano de dienst 

begeleidt.  

We vieren de doop van Lotte, 

dochter van Marcel en Stefhanie 

Nijeboer en zusje van Esra en Joël. 

(Floralaan 77) 

 

 

 

 

Op elk adres is de post bij 

u bezorgd met info over 

het nieuwe seizoen en  

het  bruine envelopje  

voor de bijdrage aan de 

wijkkas. 

Wilt u dit gevuld aan ons 

teruggeven?  

 

Wanneer u de post niet 

hebt gehad, vraag er dan 

even naar. 
  

 

  

Op zondag 6 november zamelen wij goederen in voor 

de voedselbank. Zo doen wij concreet aan ‘Dankdag.’  

 

Houden jullie er alvast rekening mee ?  
 

 

                                               
 

 

Er is een leeskring in Baalderveld dat een boekje over 

de gelijkenissen leest. We komen 5 x bij elkaar. Je kunt 

nog aansluiten, informeer bij Piet.  
Datums: 27okt 21nov,16jan, 6 mrt en 7 apr om 19.30 uur 
 

 

                                               
 

 

Ouderling van dienst : Dirk Stad, Wout Meinen 

Diaken van dienst : Hennie Schoemaker, Hennie Hakkers 

 

Liturgie:  
Muziek en ontmoeting. Welkom en Afkondigingen. Stilte en Gebed. 

Zingen psalm 139  vers 1, 2  en 7. Begroeting. Drempelgebed  met  

lied 25 b. Thema van de dienst  “Een goede bron.”  

Binnendragen van de dopeling. Dooplied Verbonden met vader en 

moeder. Aansteken van de doopkaars en noemen van de naam. 

Doop van Lotte. Beloftewoord en Zegen. Kinderlied.  

Lezing en Overweging bij  2 koningen 5 vers 1 t/m 19a. Zingen Lied  

Opwekking 642. Aandacht voor de collecte. Dankgebed en 

voorbede. Slotlied Ik zal er zijn. Wegzending  en Zegen. Slotlied  420 

groot is de wereld. U kunt de doopouders feliciteren bij de koffie. 

 

 


