
 

                          

Zondagsbrief 3 januari 2021 

 
Wij wensen jullie allemaal een voorspoedig nieuw jaar toe. 
En geven je mee:  
Een woord van hoop aan het begin van een nieuw jaar  
 

Het ga je goed 
Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 
De vreugde van een ontmoeting 
De pijn van de ontbering  
De tijd van de verwachting  
Het genot van de volheid 
De kaalte van het gemis 

 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken 
Dat je handen open zijn en opbouwen 
Dat je luistert tot in het zwijgen 
Dat je woorden oprecht zijn 
En dat je in je hart bewogen bent 
Om de mens op je weg 

 
De Eeuwige zegene jouw weg 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn 

 
Tekst: Andries Govaart 

 
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 de 
Baaldervelddienst op zondag 3 januari met Elvira op keyboard en Elskeline op viool. Op 
zondag 17 januari is de viering met pianist Kees Kuiper.   
Op 31 januari gaat Piet Langbroek voor in de Marslanden dienst vanuit de Hessenwegkerk. 
 
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.  

 
  

We gaan het nieuwe jaar  in, 
met een woord van hoop in ons hart 

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.  

 



             
 
                  
 

 
 

Nieuwjaarsbegroeting  zondag 3 januari 2021   
LIVE stream dienst via YouTubekanaal:  
PKN Radewijk  

 
 
Liturgie van de viering: 
 
Thema: Terugkijken. Vooruitkijken. Een woord van hoop. 
 
Muziek. Vanaf 09.50 uur.  
Welkom en afkondigingen.  
Paaskaars met Nieuwjaarslied 513 God heeft het eerste woord.  
Begroeting .  
Drempelgebed met lied 285 Het licht is ons voorgegaan.  
Inleiding bij Thema en Gedicht.  
Lied Toekomst vol van hoop.  
 
Lezing uit de bijbel en overweging  Terugkijken.  
Themavraag bij muzikaal intermezzo.  
Muziek en zang Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker.  
 
Lezing uit de bijbel en overweging  Vooruitkijken. 
Themavraag bij muzikaal intermezzo.  
Gezongen gebed van vertrouwen Lied 1006 Onze Vader. 
Wegzending en zegen.  
  

 
 
 
 
 
 


