
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 u voorgelegd. Geef vandaag voor de kerk van morgen.     

Hartelijk dank voor uw toezegging! 

 

Vespers in de Veertigdagen. Op zondag 5 en 19 maart  en 2 april is er om 17 uur 

een vesper in de Opgang te Radewijk.De andere zondagen zijn er online vespers.  

 

SoSoSo maaltijden in de Beek : in maart houden we weer de maaltijden van 

solidariteit. We beginnen op woensdag 1 maart.  

                                                                         

 

                

zondagsbrief 
5 februari 2023 

Als het gaat om licht  

gaat het om leven, 

om scheppingskracht  

van liefde. 

Van ons verwacht 

de Levende 

dat wij licht zijn  

met Hem die licht der wereld is . 

© pl 

 

 

 

om 10 uur in de Beek  

op zondag  

 

  5 februari : zie onder 

 

  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.  

Elke laatste woensdag in de 

maand vanaf half zes in 

wijkcentrum De Wiekstee, de 

Hondsdraf 2. De kosten zijn 3 

euro per persoon. Aanmelden 

via het  Emailadres: 
sameneteninbaalderveld@gmail.com 

…

 

Wij ontvingen twee giften  

van 10 euro Dank!  

 

Info en declaraties via 

henkengerina@hetnet.nl 
 

We zoeken een 
geluidsvrouw / 
geluidsman 
voor onze diensten 

Jij? 
 
 
Laat je horen. 
 

 

Wijkpredikant Piet 
Langbroek viert 
vakantie t/m 26 
februari. 

Martijn van Breden 
neemt waar: 

te bereiken via  

06 31002222 
 

  
 

Liturgie 5 februari  

Ontmoeting en Muziek. Welkom. Stilte en gebed. Beginlied: 287 : 1 en 2 

Paaskaars aan en Bijbel open. Gedicht. Zingen lied 287 vers 5. Begroeting. 

Drempelgebed ‘God van alle mensen.‘ Thema.Kindernevendienst wegzendlied. 

Lezing uit de Bergrede, Matteüs hoofdstuk 5 vers 1 t/m 16. Lied: Opwekking 334 

Overweging. Lied: Handen heb je om te geven. Dankgebed en Voorbede en 

zingen ‘Onze Vader’ Lied 1006. Aandacht voor de collecte. Lied 704 Dank, dank, 

nu allen God. Wegzending en zegen. Zingen lied 423 Nu wij uiteengaan.  

 

 http://www.pknhardenbergheemse.nl 
facebookpagina zin in  instagramzinin.hardenberg  

 

Woensdag 22 feb – Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij – De Schakel 

20.00 – entree € 5,00;  

Zondag 5 maart – Workshop Bible Quotes – De Schakel 13.30 tot 16.00 – 

vrije bijdrage voor materiaalkosten. 

 

Opgave  per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. 

Eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
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