
En … ? 

Boterham met hagelslag en … 

koekje bij de koffie en … 

balletje gehakt en schaaltje vla en … 

 een appel en wat druiven en ... 

 kachel aan en warme douche en … 

enzovoort, enz., enz.  

En toch anders … ? 

                   BIJ LIED 807 vers 4  ©PL 

 

 

   

 

 

                               

 

   

  

  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  

vanwege cursus geen 

spreekuur van onze 

wijkpredikant. 

Je kunt een ander 

tijdstip en plaats 

afspreken, neem 

daarvoor contact met 

Piet op.  

06 422 16019  

info@pietlangbroek.nl 
  

 

zondag  

30  oktober 

 

De Schakel – 20.00 uur   

 

Wo.   9 nov  workshop Mindfulness  

Wo. 16 nov  Lezing Mensbeeld Tora 

Di.   22 nov  Fotografie  

Wo. 23 nov Benedict spiritualiteit 

 

Meer info op kerknieuws. 

 

Opgave via de site of per mail 

 zin-in@pknhardenbergheemse.nl  

 

 

 

Heb jij het bruine 

envelopje  met jouw 

bijdrage aan de wijkkas 

al aan ons teruggeven?  

Het kan nog altijd hè, we 

kunnen het goed 

gebruiken voor de 

activiteiten en plannen in 

het nieuwe seizoen. 

 
  

 

             
 

We vieren op zondag 6 november  samen het avondmaal en houden concreet 

‘Dankdag voor gewas en arbeid’ door onze jaarlijkse inzameling voor de 

voedselbank. Dit doen we met de school in de wijk, de Bloemenhof. Iedereen 

kan van huis een tas of doos met goederen meenemen naar de viering.  
 

Voor de Adventstijd is er de kalender met het jaarthema “Aan Tafel” te 

bestellen via de website  

https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

 

 

De liturgie commissie  houdt vier vespers in de Opgang te Radewijk.  

Dit op zondag  27 november en 4, 11 en 18 december om 17 uur.  Op 11 

december is er een eenvoudige maaltijd na de vesper waarvoor u zich kunt 

aanmelden.                                         

 

  

 
Baaldervelddienst Thema: Aan Tafel. 
 
Muziek. Welkom. Stilte en gebed. Paaskaars aan en 
Bijbel open. Beginlied Dit is de dag. Begroeting. De 
liturgische schikking. Zingen lied 388 vers  1,3 en 5. 
Viering van de tafel van de Heer. Gebed. Wij vormen 
samen een kring. Vredegroet. Zingen Lied 421 Vrede 
voor jou. Onze Vader. Kindernevendienst. Lezing 
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 vers 1 en 6 ,7, 8 en 10. Dankgebed en voorbede. 
Collecte . Wegzending. Slotlied 423. Zegen.  
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