
We kunnen weer sparen voor een boodschappen pakket bij de Plus supermarkt. 

Ook dit jaar doen wij in samenwerking met de GKV het Morgenlicht weer een 

beroep op jullie om zegels die je niet [meer ] nodig hebt te doneren in de lantaarn 

op de tafel bij de kassa.  

Wij willen veel mensen blij maken met een pakket! Hartelijk dank de “plakgroep”. 

 

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer gestart ! Doet U / Doe jij ook mee ? De 

informatie is of wordt thuis bezorgd. Ook de ingevulde toezegging in de 

bijgevoegde enveloppe wordt weer opgehaald. Hebt u de informatie via de mail 

ontvangen?  Reageer dan via de daarin opgenomen link. Hartelijk dank voor uw 

toezegging! 

                

zondagsbrief 
15 januari 2023 

Deze dag is vol verwachting 

naar  het leven zelf, 

naar goedheid en naar zegen. 

Laat het zijn voor ons 

dat wij thuis komen 

en onze plek vinden, 

en rust en vrede 

in de wereld waarin wij zijn  

bij elkaar en samen bij U. 

© pl 

 

 

 

om 10 uur in de Beek  

op zondag  

 

15 januari  

  5 februari  

  5 maart  

 

  9 en 16 april  

  7 en 28 mei 

  4 en 18 juni  

  2 juli 

 

Samen eten is een initiatief 

van de GKV en PKN en de  

wijkvereniging Baalderveld.  

De eerste maaltijd is op  

woensdag 25 januari, welkom 

vanaf half zes in wijkcentrum 

De Wiekstee, de Hondsdraf 2. 

De kosten zijn 3 euro per 

persoon. Aanmelden voor 20 

januari via het  Emailadres: 

 
sameneteninbaalderveld@gmail.com 

…

 

Wij ontvingen twee giften,  

20 euro en 6 euro. 

Hartelijk dank!  

 

 

 

Info en declaraties via 

henkengerina@hetnet.nl 
 

We zijn op zoek 
naar iemand die 
het geluid tijdens 
onze diensten wil 
bedienen.  
Wat wil en kun jij 
bijdragen? 
 
Laat het ons weten. 

 

Wijkpredikant Piet 
Langbroek is 
beschikbaar voor 
p a s t o r a l e  
b e g e l e i d i n g  

Neem contact op: 
bel of app met  

06 422 160 19 
 

  
 

 
Baaldervelddienst  15 januari  2023 
“Als water wijn wordt gaat het feest door.” 

 Johannes 2 De bruiloft te Kana 
Voorganger ds. Piet Langbroek  
Voorbereiding: Wilma, Anja en Marianne 
Kees Kuiper speelt op de piano   
De Cantorij Baalderveld zingt met ons.  

 

Liturgie BVdienst op zondag 15 januari 
Ontmoeting. Muziek vooraf “Wij willen de bruiloftsgasten zijn.” ( liedboek 
525). Welkom en afkondiging door ouderling van dienst. Aansteken 
Paaskaars en bijbel open. Begin lied  Dit is de dag die Heer ons geeft  (Opw. 
lied 32). Begroeting en Drempelgebed. Wij zingen Dank U voor de wond’ren 
die gebeuren. Kindernevendienst en kinderlied. Lezing Johannes 2 vers 1 
t/m 11. Zingen  lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken. Overweging. Wij 
zingen lied 500 Uit uw verborgenheid.  
Gebeden en zingen ‘Onze Vader in de hemel.’ (Liedboek 1006). Aandacht 
voor de collecte. Slotlied 423  vers 1, 2 en 3 Nu wij uiteen gaan. Wegzending 
en Zegen. Ontmoeting bij de koffie . 
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