
Baaldervelddienst  6 november 2022 om 10 uur in de Beek 

Thema: Aan Tafel  

Voorganger ds Piet Langbroek | Muziek door Elvira Nijmeijer 

Inzameling voedselbank 
 

Komende zondag is er de Baaldervelddienst om 
10.00 uur in de Beek. Het thema is “Aan Tafel” . 
We vieren samen het avondmaal en houden 
concreet ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ door 
onze jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. 
Dit doen we samen met de school in de wijk, de 
Bloemenhof. De kinderen uit alle groepen krijgen 
een papieren tasje mee naar huis om op school 
in te leveren of op zondagmorgen mee te nemen 
naar de viering.  
 
Iedereen kan van huis een tas of doos met 
goederen meenemen naar de viering. We weten 
allemaal van de huidige situatie die voor veel 
mensen gevolgen heeft. De voedselbank 
Hardenberg Ommen heeft een tekort aan 
structurele toevoer van levensmiddelen. Daarom 

wordt steun gevraagd aan hen die dat kunnen geven, om mensen te helpen die het 
in deze tijd nodig hebben. Er is vraag naar pasta, rijst en bami. Houdbare halfvolle 
melk. Broodbeleg zoals pindakaas, jam en pasta. Soep en groente in blik. Koffie en 
thee. Pannenkoekenmix.   
 

Liturgie van de viering 

Welkom door ouderling van dienst , stilte en gebed 

Aansteken van de Paaskaars en openleggen van de Bijbel 

Beginlied  Dit is de dag die de Heer ons geeft  

Begroeting en de liturgische schikking    
 
Zingen lied 388 vers 1,3 en 5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel  
 
Viering van de tafel  
 
Gebed  
 
Wij vormen samen een kring 
 
Vredegroet en zingen Lied 421 Vrede voor jou   



 
Brood en wijn worden gedeeld en doorgegeven 
 
Lied   Onze Vader die in de hemelen  zijt   
 
Naar de nevendienst  Zingen: Voor we gaan…. 
 
Lezing door Gré   Galaten 5 vers  13,14 en  22 t/m 25 

Lied 23b  vers 1, 4 en 5 De Heer is mijn herder.  
 
Overweging 
 
Zingen Lied 154 b  :  1 en 6,7,8 en 10 

Dankgebed en Voorbede   
 
Collecte  
 
Wegzending   
 
Zingen slotlied 423 vers 1, 2 en 3 Nu wij uiteengaan  
 
Zegen  

 


