
 

                          

Zondagsbrief 22 november 

2020 
 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 

en arm om je schouder 
als baken bij ontij  
en verte die wenkt 

als groet op je lippen  
en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 

 
tekst: Sytze de Vries, muziek Job de bruijn 

 

Baaldervelddienst zondag 22 november 2020  
Gedachtenisdienst op de laatste zondag ven het kerkelijk jaar om 14.00 uur in de 
Opgang te Radewijk. Zie kerkomroep.nl of YouTube kanaal: PKN Radewijk.  

 
We gedenken acht wijkgemeenteleden: 

Mien Slot  overleden op 10 februari 2020 op de leeftijd van 73 jaar   
Deddy Houdèl-Visscher  overleden op 22 februari 2020, 66 jaar  
Jan Willen Hamhuis  overleden op 6 april 2020, 72 jaar  
Geertje Peters  overleden op 17 april 2020 op de leeftijd van 68 jaar   
Aletta Zomer–Rottier  overleden op 4 mei 2020, 53 jaar 
Ina Zuidema-van der Molen  overleden op 6 mei, 73 jaar  
Gerrit Olsman  overleden op 11 juni 2020 op de leeftijd van 78 jaar 
Wim Eggengoor  overleden op 14 augustus 2020, 57 jaar 
 

Wij ontsteken in de viering ook een kaars voor diegenen die wij gedenken van korter 
of langer geleden, uit onze eigen kring van familie, vrienden en kennissen.  
Het is gebruikelijk dat we allemaal een lichtje aansteken in de gedachtenishoek 'van 
donker naar licht'. Dat is nu niet mogelijk. Daarom gaan we het dit jaar anders doen. 
We vragen jullie om zelf thuis een kaars of waxinelichtje(s) klaar te zetten, 
eventueel met foto en herinneringen. In de dienst zal op een bepaald moment 
gelegenheid gegeven worden om deze lichtjes zelf thuis aan te steken.  
Zo gedenken we thuis en in de kerk in verbondenheid aan elkaar.  

Namen doorgeven  
Er is voor iedereen de mogelijkheid een naam of namen door te geven om te 
noemen bij de kaars, van wie of waar vandaan dan ook, het kan.  
Het hoeft dus niet persé iemand uit onze kerk of plaats te zijn. 
Wanneer u één of meerdere namen hebt die u graag in de live-streamdienst 
van 14.00 uur in Radewijk genoemd wilt hebben, geef deze dan door met de naam 
(roepnaam, achternaam + en eventuele doopnaam), de  datum, leeftijd en 
woonplaats en eventueel andere relevante gegevens. 
Je kunt doorgeven t/m zondagmorgen 10.00 uur via de mail naar 
info@pietlangbroek.nl of 0642216019 
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Liturgie van de gedachtenisdienst:   
Voorganger Piet Langbroek - Muziek Kees Kuiper op de vleugel. 
Baaldervelddienst om 14 uur Live stream Youtube kanaal :  PKN Radewijk  
 

Muziek, Welkom en afkondigingen. Stilte en Begingebed.  
Paaskaars aan steken  met lied  290 ‘Licht van Pasen’  
Begroeting en Drempelgebed met Lied 23 f.  “Mijn herder Gij alleen..”  
Lezing  en Overweging.  
Muziek en tekst  lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  
Gedachtenis: wij gedenken acht wijkgemeenteleden. 
Moment van Stilte.  
Gelegenheid om thuis een lichtje(s) aan te steken. Muziek door Kees.  
Dankgebed en voorbede. Aandacht voor de collecte.  
Muziek: Een lied van Pasen ‘U zij de glorie.  
Wegzending en Zegen, met lied ‘God zal met je meegaan’. (zie boven)  

 
 

Baaldervelddiensten 
De Baaldervelddiensten worden voorlopig gehouden in de kerk in Radewijk, de 
Opgang en niet in sporthal de Beek. We beginnen de vieringen om 10 uur. Je kunt je 
aanmelden via de scipio-app. De dienst is op zondagmorgen 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 Baaldervelddiensten zijn op  

    zondag   6  december Tweede Advent 
    zondag 20  december Vierde Advent – doopdienst  

Kerstavond donderdag 24 december om 19.00 uur Musical  
 
Geboren 

‘Je bent stralend als de zon, je bent volmaakt en klein.’ staat er op het mooie 
geboortekaartje van Dani Rosan, geboren op dinsdag 27 oktober 2020. Dani is het 
dochtertje van Job en Linda Hudepohl en zusje van Noah en Kiera. Het gezin woont 
Bleekveld 34, 7772 PW. Wij feliciteren hen met hun familie van harte en wensen hen 
alle goeds toe.    
  
Een mooi bericht van Rein Sijbesma “Na zes weken ben ik weer op het thuishonk, en 

daar is het toch maar het best. Blij dat ik weer bij vrouw en kinderen ben, en verder 

in Hardenberg kan revalideren. Dank voor alle kaarten en bloemen die ik de 

afgelopen tijd mocht ontvangen, het huis hangt vol! Ik hoop: tot spoedig weerziens. 

Groet 

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



             
 
                  
 

 
YouTube kanaal:  PKN Baalderveld 

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

  
Jullie kunnen nu zelf een filmpje aanleveren. Doen! Bijv. een 
Kerstwens of de groeten, vertellen hoe het met je gaat of laten 
zien waar je mee bezig bent.  
Opnemen met je mobiel kan. Ofraag naar de mogelijkheden met 
onze nieuwe complete filmcamera.  
Stuur via We Transfer het mp4 bestand naar Piet. Omdat ’t kan. 

  
 
Plus-zegels sparen voor t goede doel 

De zegelspaaractie voor een boodschappen pakket bij de Plus supermarkt is weer 

van start gegaan. We doen dat in samenwerking met de GKV Het Morgenlicht en 

PKN Baalder. Gebruikt u uw zegels zelf niet of heeft u wat over, wilt u deze dan in 

de lantaarn deponeren bij de Plus? Wij kunnen veel mensen blij maken die een 

pakket goed kunnen gebruiken! Alvast hartelijk dank, 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 mooi 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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