
 

                          

Zondagsbrief 20 december  

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

 
De 4e Adventszondag heeft als thema “Wat een geschenk” De engel Gabriël verschijnt aan Maria 
en vertelt dat ze een kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen, Gods Zoon. De engel vertelt ook dat 
de oude Elisabet een zoon krijgt. Wij kunnen altijd het goede nieuws ontvangen om een nieuw 
begin te maken van vrede en licht. 
 
De aangekondigde doop van Fleur en Daan gaat helaas vanwege de corona maatregelen niet 
door; we zouden met te veel mensen in de kerk zijn; de AK heeft haar verantwoordelijkheid 
genomen en onze wijkkerkenraad is gehouden die te volgen. Zie de website van de PKN 
Hardenberg, op de home het bericht over de besluiten, 16 december. 
 

Kerstgroeten film:  
Spreek een Kerstwens uit of laat je kerstboom of kerststal in huis aan 
ons zien. Foto mag ook. Je kunt een kort filmpje opnemen met je eigen 
mobiel (landscape, horizontaal) en t/m woensdag 23 december opsturen.  
Vanaf 24 december is de Kerstgroetenfilm te zien op Youtube kanaal PKN 
Baalderveld.  (doe mee, t kan nog) 
 

Leuke Gezinsmusical Animato 
Op Kerstavond donderdag 24 december is er om 19.00 uur de uitvoering van de Kerstmusical 
door jeugdkoor Animato. We komen dus dit jaar op Kerstavond niet fysiek samen in de Beek of de 
Opgang. M.a.w. de kerk is dicht. Het is thuis via het YouTube kanaal PKN Baalderveld en 
kerkomroep mee te beleven.  
 

Kerst Pakketten doorgeven….. 
Weet u iemand of een gezin waar ter ondersteuning een pakket gebracht kan worden dan kunt u 
dat doorgeven aan Hennie Hakkers. Wil je je eigen pakket doorgeven aan iemand anders of heeft 
jouw bedrijf of werkgever iets over, laat het weten. De actie wordt gedaan door de diaconie. Bel 
0523 264329 of mail henniehakkers@gmail.com   

 
Baaldervelddiensten 

De Baaldervelddiensten vieren wij in de Opgang te Radewijk en niet in sporthal de Beek. We doen  
dat om en om met wijkgemeente Radewijk en ds. Bert de Lange. We gaan hier in januari mee 
verder en hebben dan weer dienst op zondag 3 januari. De diensten vanuit de Opgang zijn elke  
zondagmorgen vanaf 10 uur livestream te volgen via YouTube kanaal ‘PKN Radewijk’  en later op 
ons eigen YouTube kanaal PKN Baalderveld, waar ook andere filmpjes over onze wijkgemeente 
te zien zijn.  
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Kindernevendienst  
We hebben bij de kinderen van de kindernevendienst  een tasje gebracht met een gezinsboekje 
voor Advent, een Kerstknutsel lantaarn, leuk leesboek en wat gezond lekkers. Wil je meer zien, 
kijk naar de kindernevendienstfilm op ons YouTubekanaal. 
  

Plus-zegels sparen voor t goede doel 
De zegelspaaractie voor een boodschappenpakket bij de Plus supermarkt draait op volle toeren. 

Doe de zegels in de lantaarn die op de tafel staat in de winkel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kerstgroet  
We hebben op elk adres in onze wijkgemeente 
Baalderveld deze mooie kerstkaart bezorgd met 
een hartelijke Advents- en Kerstgroet voor jullie 
allemaal.  
We hopen en wensen elkaar toe dat het een 
feestelijke maand is en dat we in staat zijn om 
goed met de huidige situatie om te gaan.  
We gaan samen verder, op weg naar een 
hoopvolle toekomst.  
 
 
 
Hartelijke groet, namens de taakgroepen, wijkkerkenraad en moderamen, Marco van Baardwijk, 

Janny Marsman, Eltjo Dijkhuis, Dirk Stad, Piet Langbroek.  
 

 

 

 

 



             
 
                  
 

Kerstmusical door jeugdkoor Animato ‘De herberg is vol’ 

Op Kerstavond, donderdag 24 december is om 19.00 uur de musical  door jeugdkoor Animato te 

zien op YouTube kanaal PKN Radewijk. We hebben het geheel gelukkig op tijd  opgenomen in de 

Opgang te Radewijk. Het koor zingt en speelt  o.l.v.  Monique van Steenbruggen en met muziek 

van Elvira Nijmeijer. De techniek is verzorgd door Bert Huisjes en Henk Peeneman en Piet 

Langbroek spreekt een Kerstwens uit.  

YouTube kanaal PKN Radewijk of PKN Baalderveld. Ook op kerkomroep  is de musical te volgen. 

De musical heet “De herberg zit vol.” Nathan de herbergier weet niet wat hij er mee aan moet…   

Wat betekent dit?  Overal komen mensen vandaan, reizigers, soldaten en herders met schapen. 

In de stal is ook nog een jong stel… wie zijn dat ? En wat moet hij er mee? Totdat er een 

fonkelende ster aan de hemel staat. De zoektocht naar het koningskind begint. Zal Nathan een 

kijkje in de stal durven nemen?  

Wij wensen jullie allemaal  mooie Kerstdagen toe, het bestuur van Animato 
Jasja Huisjes, Inez Pot, Jenny Lugies en Ria Bruggeman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
 
                  
 

Schrijf je hierboven nog iets leuks ? Naam/ Leeftijd  ……………………………………………. 
Doe in de brievenbus bij ds. Piet, Margriet 2  of per mail    info@pietlangbroek.nl                    
 


