
  
  5 december  

Wij bidden om verhalen 

vol hoop en goede moed. 

God laat zijn licht hier stralen, 

Hij komt ons tegemoet. 

 

Een boek met mooie woorden 

met plaatjes en een lied: 

Zo laat God van zich horen, 

want Hij vergeet ons niet. 
 

 

 

Te zingen op de wijs van het 

adventslied ‘Nu daagt het in het 

oosten.’  

 

BAALDERVELDDIENSTEN 

 
De diensten in sporthal de Beek op 
zondag 5 december en vrijdag 24 
december Kerstavond en de dienst op 
zondag 2 januari gaan helaas niet door.  
 
 
 

                            

GEEN SOSOSO 

De geplande maaltijden in de tijd van 
Advent gaan helaas niet door!  
We  hopen dat het in de 
Veertigdagentijd weer kan.  
 

 

 
 
 
We brengen ons YouTube kanaal  
            PKN Baalderveld 
bij jullie onder de aandacht.   

 

 
Het kerkelijk buro is vanwege de maatregelen niet meer te bezoeken 
maar  wel tijdens de openingstijden (ma en do van 10-12 uur en wo 19-
20 uur) telefonisch bereikbaar op: 06 826 937 39  
En per mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl 
 

Kerstattenties afhalen 
De ouderlingen en contactpersonen kunnen de Kerstattenties op dinsdag 
7 december  van 19 t/m 20 uur  afhalen bij Hennie Hakkers, Hondsdraf 1. 
 

 

 

  MEELEVEN  

Ik werd blij verrast door 
het mooie boeket 
bloemen uit de 
Baaldervelddienst van 21 
november jl.  
 
Na 12 weken gips ga ik 
weer leren lopen en dat 
gaat goed.  
Hartelijk dank voor deze 
blijk van medeleven en 
groet. 
Gesienus Habing, 
Dennenkamp 13.  

 

 

 GEZOCHT 

… een Baalderverder die 
deel wil uitmaken van het 

moderamen.  

Er is 1x per maand overleg 
over wat er in onze 
wijkgemeente geregeld 

moet worden. 

Je zorgt voor de 
secretariële ondersteuning 

door het maken van de 
agenda en de besluitenlijst 

voor het overleg. 

Meer weten?  

Neem contact op met  
Marco van Baardwijk. 

 

  PASTORAAT 

Wijkpredikant Piet 
Langbroek is op 
maandagmorgen vanaf 
10 uur beschikbaar voor 
gesprek in de Höftekerk. 

 

Mocht je een ander 
moment willen afspreken 
neem dan contact met 
Piet op via zijn 
mobielnummer  

06 422 160 19. 
 

 

Door de kindernevendienst is er bij de kinderen een gezinsboekje 

thuisbezorgd voor de komende tijd van Advent en Kerst.  

 

‘Het plakboek van Lucas’ biedt elke dag een nieuwe bladzijde om thuis 

iets mee te doen, bijv aan tafel na het eten.  

Je kunt dan ook samen het projectlied zingen, zie boven.  
 

  

info@pietlangbroek.nl   

Tweede  Advent 
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