
 

                          

Zondagsbrief 27 december  

 
 

Kerstgroeten film:  
is te zien op het Youtube kanaal PKN Baalderveld. 
 

Gezinsmusical Animato 
is te zien op het YouTube kanaal PKN Baalderveld   
 

 
 
Baaldervelddiensten 

De Baaldervelddiensten vieren wij in de Opgang te Radewijk en tijdelijk niet in sporthal de Beek. 
We doen  dat om en om met wijkgemeente Radewijk. In januari hebben we weer de 
Baaldervelddienst 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.  
 

 
Een lichtje in deze donkere tijd, 

is iets dat warmte geeft en je hart verblijdt.  

Daarom een lieve kerstgroet, 

ik hoop dat het u goed doet. 

 

Ik wens een ieder toe dat het ondanks alles toch 

hele fijne, warme feestdagen mogen worden. 

En voor 2021: heel veel liefde, geluk  

en bovenal gezondheid! 

 

Muzikale groet,  

Elvira Nijmeijer 

 
 
 
 
 
 
  

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 en 
wijkpredikant Piet Langbroek.  

 

 
 



             
 
                  
 

Lieve mensen van Baalderveld.  
 

Afgelopen jaar heb ik weer met heel veel plezier voor 
jullie gespeeld.  
Door alle toestanden hebben we elkaar niet gezien in de 
Beek, maar ik hoop dat we met de digitale kerkdiensten 
en de opnames toch wat hoop en liefde hebben kunnen 
verspreiden in jullie huizen.  
Het was bijzonder inspirerend om met Piet en al die 
anderen de diensten te verzorgen en leuk om daar 
zoveel blije reacties op te krijgen.  
Wat ik persoonlijk heel fijn vond: waar veel kerken het 
juist rustiger aan gingen doen, mocht ik bij jullie extra 
komen spelen. Dat was echt een steuntje in de rug. Ik 
weet mij zo ook praktisch door jullie gedragen, dank 
daarvoor! Ik kijk er naar uit jullie komend jaar weer te 
zien, eerst digitaal en straks ook weer echt.  
We blijven hopen en we zullen doorgaan! Met de 
hartelijkste groet en de beste wensen, Kees Kuiper. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


