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Advent  
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken?  
Op welk  nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor 
anderen in de wereld.  
Daar gaat het in de adventstijd over.  
We leven toe naar het Kerstfeest om de geboorte 
van Jezus te vieren, die licht en vrede brengt. We 
lezen de komende  Adventszondagen verhalen 
waarin ‘goed nieuws’ een belangrijke rol speelt.  
 
 

Op 29 november, de Eerste Advent is het thema “Zie je al wat?” Meneer Tuur staat op 
de uitkijk, komt de koning? Hij ziet aan de vijgenboom dat het al bijna zomer wordt. 
 

Baaldervelddiensten 
De Baaldervelddiensten worden tijdelijk gehouden in de Opgang te Radewijk en niet 
in sporthal de Beek. De dienst is op zondagmorgen vanaf 10 uur live-stream te 
volgen via YouTube kanaal ‘PKN Radewijk’ en later op ons eigen YouTube kanaal 
PKN Baalderveld, waar ook andere filmpjes te zien zijn.  
De diensten zijn op  

    zondag   6  december Tweede Advent Thema: Wie ben jij dan wel? 
    zondag 20  december   Vierde Advent Thema: Wat een geschenk! 

 
Op Kerstavond donderdag 24 december is er om 19.00 uur de uitvoering van de 
Kerstmusical door jeugdkoor Animato. Het is thuis door heel het gezin via YouTube 
kanaal mee te beleven.  
 

Kindernevendienst  
We hebben bij de kinderen van de kindernevendienst 
een verrassing thuisbezorgd. Het is een tasje met een 
gezinsboekje voor Advent, een Kerstknutsel lantaarn, een 
leesboek en wat gezond lekkers. Wil je meer zien, kijk naar 
de kindernevendienstfilm op ons YouTubekanaal. 
  
 

YouTube kanaal:  PKN Baalderveld 
Om verbonden te blijven zetten we filmpjes online op YouTube die je kunt 
bekijken. 
Het YouTube kanaal is : PKN Baalderveld 

  
 
Wij vragen jullie om een filmpje aan te leveren voor ons YouTube 
kanaal. Spreek een Kerstwens uit of doe de groeten, vertel hoe 
het met je gaat of laat je kerstboom of kerststal in huis aan ons 
zien. Je kunt het opnemen met je eigen mobiel (landscape, 
horizontaal). Of vraag Piet naar de mogelijkheden met onze 
camera.  



             
 
                  
 

  
 
 
 
Voedselbank inzameling 

De actie voor de voedselbank gaat door, want dat is hard nodig. Er is elke morgen 
op maandag t/m zaterdag gelegenheid om van 10 tot 12 uur boodschappen af te 
geven in de Höftekerk, ingang Wilhelminaplein. 
Wanneer u wilt doneren kan dat op rekening nummer NL66RABO0126330891 van de 
voedselbank Hardenberg. Emailadres: info@voedselbank-hardenberg.nl.  

 
Plus-zegels sparen voor t goede doel 

De zegelspaaractie voor een boodschappenpakket bij de Plus supermarkt draait op 

volle toeren. Samen met de GKV Het Morgenlicht en PKN Baalder sparen we zegels.. 

Gebruikt u ze niet of heeft u wat over, wilt u deze dan in de lantaarn deponeren die 

op de tafel staat in de winkel? Wij maken mensen blij maken met een pakket omdat 

ze het goed kunnen gebruiken! Doe je mee? Diaconie Baalderveld. 

Nieuws 
Om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen vragen wij u om uw e-mailadres door te 
geven door een mail te sturen naar :  kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl 
 

Welkom zonder afspraak 
Piet Langbroek, wijkpredikant Baalderveld, is elke maandagmorgen 
van 10 uur tot 12 uur in de Höftekerk aanwezig voor ontmoeting en 
gesprek.  

 
Baalderveldpot 

We kunnen jullie alvast een tussenstand geven: die is € 2800 euro.  
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen en aan de medewerkers die het 
hebben geregeld.  
Wanneer je nog of weer wilt bijdragen kan dat op het rek.nr. van de PGHH:   
NL56 RABO 0373721617  onder vermelding van ‘Bijdrage Baalderveldpot’  
Beheerder van de BV-pot is Maaike Huisjes E-mail: maaikehuisjes@gmail.com 
 

Blijf verbonden: 
Wanneer u een afspraak voor bezoek aan huis wilt kunt u dat telefonisch of per mail  
aanvragen. Vanwege de corona maatregelen is een afspraak wenselijk. We gaan er 
van uit dat u of een familielid zelf met ons contact opneemt.  
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