
 

                          

Zondagsbrief 7 februari 2021 

 

  Dans op de stilte een prachtige wals 
een melodie vol van twijfels 
van waarom en wat als 

 
dans, gooi je haar los laat alles maar gaan 
ogen dicht en beleef het 
desnoods weer van voren af aan 

 
zing, breek de stilte  
zoek en vind je eigen beat 
niet neuriënd, maar luidkeels  
geef geluid aan verdriet 

 
zing maar en dans maar 
tot de morgen je wekt 
geef je over aan ‘t licht 
weet dat zij je begrijpt 

 
blijf dansen blijf zingen 
al is het ritme even kwijt 
je zult zien 
straks gaat het weer   
geef het even de tijd 

 
 
 
Baaldervelddienst 

Online viering op zondag 7 februari 2012 vanuit de Opgang in Radewijk te zien via 
YouTube kanaal  PKN Radewijk. Later volgt een samenvatting en weergave op 
YouTube kanaal PKN Baalderveld.  
Voorbereidingsgroep Gré, Miranda, Marianne en Annelies 
Elvira Nijmeijer speelt keyboard en voorganger is Piet Langbroek 
 
Thema “Blijf verbonden”   
Het is de derde dienst in de serie  ‘3 X P  People, Planet, Profit’ en vervolg op 
“Opnieuw beginnen”, dienst van zondag 17 januari vanuit de Opgang  en “De juiste 
tijd” dienst 31 van zondag januari in de Hessenwegkerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
 
                  
 

Liturgie Baaldervelddienst 7 februari 
Muziek vooraf door Elvira en dan Welkom en afkondigingen. 
Lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede.’ 
Aansteken van de Paaskaars en Gedicht van de voorbereidingsgroep. 
Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal. 
Begroeting en Drempelgebed met lied 333 ‘Kom Geest van God.’ 
Inleiding  bij het thema  “3 x P. Blijf verbonden”   
Lied Opwekking 797 ‘Breng ons samen. ‘ 
Lezing Marcus 1 vers 29 - 39 a  en Overweging: “Hoe houd je verbinding anderen?”    
Muzikaal intermezzo  
Overweging “Hoe houd je verbinding met God en hoe gaat ‘t met je geloven?“ 
Muziek en Tekst met lied 533 ‘Daar komt een man uit Nazareth.’ 
Gebeden en aandacht voor de collecte  
Instructiefilmpje  “Hoe blijf je online met wijk Baalderveld verbonden ?”  
Zegen met lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’ 
 

Bezinning: 
Jezus maakt indruk op de mensen door wie hij is, wat hij doet en aan de mensen 
leert over het Koninkrijk van God. Hij brengt het dichtbij, vernieuwt het, geeft ruimte 
en zegent de mensen Galilea. Zij komen tot een nieuw begin (creativiteit), worden er 
enthousiast van en leren hoe ze kunnen leven.(ethisch bewustzijn). 
Ze worden aangesproken in een kairotisch moment.  
Samen zoeken de mensen Jezus op en zijn aan elkaar verbonden rondom de goede 
boodschap. Ze vinden iets gemeenschappelijks in de boodschap van Jezus dat het 
om gerechtigheid en liefde gaat in hoe je met elkaar (people) en de aarde (planet) 
omgaat. Dat geeft zegen (profit).  
 
We krijgen twee vragen mee:  

1. Hoe houd je verbinding met… anderen, bijv. je sportclub, vrienden, collega’s? 
Doe je nu iets wat je eerder in de normale situatie niet deed. 

2. Verbinding met God? Hoe gaat ‘t met je eigen geloven? Hoe is de verbinding 
met elkaar op zondagmorgen? Wat vind je van de live stream diensten ?  
 

 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 daarna verder gaat, wat de voorschriften 
zijn en welke mogelijkheden we hebben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
                  
 

Omzien naar elkaar 
De voorbereidingsgroep geeft de bloemen van zondag 7 februari aan het gezin 
Herbers aan de Pinksterbloem. Het is een steuntje in de rug en teken van meeleven 
nu Miranda kuren moet. Er zijn bloemen gebracht naar Geert en Betsie Hans, 
Hardenbergerveldweg. Afgelopen periode was er verdriet om de ziekte en het 
overlijden van hun dochter Liesbeth. We leven met hen mee.  
 
We zien om naar elkaar en denken aan mensen die zich eenzaam voelen, we denken 
aan de kinderen die nu weer naar school kunnen en de leerkrachten, hopelijk gaat 
het goed op school en geeft het verlichting in de gezinnen. We wensen het personeel 
dat in de zorg werkt en het druk heeft sterkte toe, maar weten ook van mensen voor 
wie juist van alles en nog wat is weggevallen of veranderd, doordat je nu thuiswerkt 
bijvoorbeeld. We komen niet op bezoek bij familie en slaan feestjes over,- we 
ondersteunen de ondernemers nu er zoveel niet kan en er zorgen zijn om het bedrijf. 
En er is nog veel meer te noemen, kortom, we weten dat onze wereldjes kleiner zijn 
geworden en we op zoek zijn naar wat kan en hoe we het beste verder kunnen. We 
blijven omzien naar elkaar en weten dat er betere tijden komen.  
 

Veertigdagentijd 
De Veertigdagentijd 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 de 
voorbereiding van ‘Momenten van bezinning.’ Deze komen vanaf 17 
februari op de woensdagavond online.  
Thema is dit jaar ‘Ik ben er voor jou’ en het gaat over de werken van 
barmhartigheid, waarvan we lezen in Matteüs 25.  
Voor jezelf als hulp bij de bezinning in deze tijd voor Pasen kun je de 
gratis Veertigdagentijdkalender van de PKN aanvragen via de website 
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder een kleurplaat voor de kinderen. Teken de heuvels en het meer van 
Galilea, huisjes, bomen en dieren. En mensen die naar Jezus toe komen.  

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/


             
 
                  
 

 



             
 
                  
 

 


