
                    

GEDACHTENIS 

EVEN GEEN WOORDEN MAAR STILTE -  

GEDACHTEN,  

HERINNERINGEN,  

VERLANGEN NAAR.  

EEN KAARS VAN LICHT EN WARMTE - 

JIJ VER WEG DICHTBIJ 

IN LIEFDE MET MIJ 

ALTIJD 

 

 

   

  

20 november Gedachtenisdienst 

 

  4 december Adventsviering 

 

24 december Kerstavondviering 

19 uur  

 31 december Höftekerk  

Oudjaarsdienst  

 
 

 

Wanneer je kosten hebt 

gemaakt voor de wijk  

of  

een gift wilt geven, aan 

het wijkfonds neem 

contact op met  

     Henk Kleinjan 

     Floralaan 82 

 
  henkengerina@hetnet.nl 

 
 

Maandagmorgen is er 

spreekuur van onze 

wijkpredikant in de 

Höftekerk. 

Je kunt altijd een ander 

tijdstip en plaats 

afspreken, neem 

daarvoor contact met 

Piet op.  

06 422 16019  

info@pietlangbroek.nl 
  

 

zondag  

20 november 

 

De Schakel – 20.00 uur   

  

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 ons 

wijkwerk en de vieringen  

in de Beek. 

 
  

 

  

 
Baaldervelddienst vandaag 20 november 
 

Op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar is 
er de Gedachtenisdienst waarin wij de 
overledenen gedenken. Families van de 
wijkgemeenteleden kregen een uitnodiging, maar 
ieder is welkom om in de dienst een kaarsje te 
ontsteken.  
Voorganger is ds. Langbroek en o.l.v. Kees Kuiper 
zal de cantorij Baalderveld mooie liederen zingen.  
 
 

 

 

Liturgie Gedachtenisdienst              
Muziek en Ontmoeting. Welkom en afkondigingen.  

Paaskaars aan en Bijbel open.  

Beginlied Paaslied 634 Begroeting  en Drempelgebed Psalm 23f.  

De liturgische schikking. Verhaal. Gebed: zingen lied 247.  

Lezing en Overweging bij Psalm 23. 

Cantorij zingt Lied 199. De  Gedachtenis. Cantorij zingt - Zevenmaal om 

de aarde te gaan. Gedachtenis. Koor zingt lied  598  Als alles duister is. 

Gebed, Onze Vader. Cantorij zingt ‘Komen ooit voeten gevleugeld.  

Aandacht voor de collecte. 

Wegzending. Slotlied 416  Ga met God en Hij zal met je zijn. Zegen. 
 
 

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. 

  

maaltijd Op 11 december is er een eenvoudige na de vesper waarvoor u zich 

kunt aanmelden. Wie wil soep maken ?   Er ligt een intekenlijst of meld je aan 

bij Piet.                                 
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