
 

                          

Zondagsbrief 31 januari 2021 

 

Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, 
ons wekt en koestert met zijn stralen,-  
wek Gij God, ook mij! 

 
Zoals de zon  geen dag  ons in het donker laat,- 
laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 

 
Schep doorgang  aan wat zorgen baart, 
wat angst aanjaagt,  
en zet mij recht weer op mijn voeten: 
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 
maar opgericht, met opgeheven hoofd tot U, 
mijn Zon, mijn dag, mijn licht! 

 
Gedicht van Sytze de Vries  
Liedboek blz. 535  

    
 

 

Baaldervelddiensten 
Deze zondag, 31 januari, gaat Piet Langbroek om 10 uur voor in de 
Marslandendienst vanuit de Hessenweg. Elvira Nijmeijer zorgt voor muziek op de 
piano. Thema van de dienst is ‘Het juiste moment. 3 x P.’ Het gaat over het begrip 
‘kairos’ , de tijd als het juiste moment wat er toe doet. Deze dienst is een vervolg op 
de dienst van 17 februari die ging over het Evangelie van Marcus, 3 x P  en opnieuw 
beginnen.  
De live uitzending vanuit de Hessenwegkerk is te volgen via de website van onze 
PGHH www.pknhardenbergheemse.nl klik op home op de foto van de 
Hessenwegkerk en kies dan voor ‘live uitzending afspelen’. De uitzending start om 
09.50 uur. U kunt een dienst ook nog op een ander tijdstip (terug) kijken.  
 
Volgende zondag, op 7 februari is er om 10 uur de Baaldervelddienst vanuit de 
Opgang in Radewijk. Piet gaat voor en Elvira speelt keyboard. We gaan het dan 
hebben over hoe we verbonden blijven in deze tijd. Wat doet het met ons geloven?  
Deze dienst wordt door de voorbereidingsgroep van onze taakgroep vieren samen 
met Piet via de laptop met Teams voorbereid.  
 
 LIVE STREAM 
De diensten voor onze wijkgemeente zijn via de Livestream te volgen vanuit de 
Opgang te Radewijk. In februari zijn de diensten op zondag 7 en 21 en in maart op 
zondag 14 en 21. We wachten af hoe het verder gaat en welke mogelijkheden we 
met elkaar hebben. Toch doen we wat. Op weg naar Pasen hopen we dat we licht en 
ruimte vinden om op te staan en op een nieuwe manier verder te gaan. Deze periode 
is voor ons allemaal nieuw, ook in de kerk. We laten het er niet bij zitten maar willen 
open op zoek gaan naar de mogelijkheden om samen gemeente te zijn in 
verbondenheid aan het Evangelie van onze Heer. 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/


             
 
                  
 

 
Groter dan ons hart 

We zijn van plan – onder voorbehoud van de maatregelen -  om in de diensten op de 
eerste en vijfde zondag in de Veertigdagen, 21 februari en 21 maart  het lied ‘Groter 
dan ons hart’ een plaats te geven in de viering. Het is de tekst van Huub Oosterhuis 
met muziek van Antoine Oomen, velen zullen het kennen. Het is een voorbedelied 
dat steun en houvast geeft in lastige tijden. Het spreekt een diep verlangen uit in het 
prachtige beeld van Psalm 42, ‘Zoals een hert reikhalst naar levend water’, zo 
verlangen we naar de dag van vrede en geborgenheid. Het lied staat in de 
oecumenische liedbundel ‘Zangen van zieken en zien’, lied 328, maar ook op internet 
is het wel te vinden, bijv. in YouTube. Samen met pianist Kees Kuiper gaan een 
aantal mensen het in de diensten uitvoeren. Althans dat hopen we… We zien wel … 
Plannen blijven we in ieder geval maken. Op hoop van zegen. 
 

Veertigdagentijd 
Deze tijd voor Pasen begint op woensdag 17 februari met 
Aswoensdag en loopt uit op de stille week en het Paasfeest. De 
liturgie commissie die jaarlijks de vespers voorbereid is bezig met 
online momenten voor de woensdagavonden. Thema is dit jaar ‘Ik 
ben er voor jou’ en dat wijst ons op de werken van barmhartigheid.  
Voor jezelf als hulp bij de bezinning in deze tijd voor Pasen kun je de 
gratis kalender van de PKN aanvragen via de website 
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 

 
 
 
Pastoraat 

 
‘Long time no see.’ Wanneer u de wijkpredikant wilt spreken dan kunt 
u contact met hem opnemen. Hij zal ‘t leuk vinden wanneer u hem belt 
of mailt om even bij te praten en van elkaar te horen hoe het gaat.  
Gewoon doen dus.  
 

 
Vanwege de maatregelen is er terughoudendheid in het bezoekwerk. Er is, als het 
écht nodig is, een afspraak te maken om elkaar te kunnen ontmoeten voor een 
gesprek. Via de telefoon, teams, een wandelingetje of in de Höftekerk. Alles 
coronaproof en onder voorbehoud van de geldende maatregelen. 
 
 


