
 

                          

Zondagsbrief 14 februari 2021 

 

   
Bezinning  

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning.  
We staan stil bij het leven van Jezus.  
De Heer inspireert ons tot op de dag van vandaag. 
Hij laat ons zien wat barmhartigheid is:  
de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken geven,  
de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden,  
de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken  
en de doden begraven.  

   Kortom: genoeg te doen en kansen te over.  
Een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid,  
enzovoort…  
De hoop die dat geeft geven we door, door barmhartig te zijn  
en goed te doen. 

 
Baaldervelddiensten 

De diensten voor onze wijkgemeente zijn via de Livestream te volgen vanuit de 
Opgang te Radewijk.  
De volgende Baaldervelddienst is op zondag 21 februari. Piet Langbroek gaat voor en 
Kees Kuiper bespeelt de vleugel. De voorbereidingsgroep, Dorien, Roos en Ria, zijn al 
aan het nadenken over het thema.   
In maart is BV dienst op zondag 14 en 21, dus twee weken achter elkaar.  
We wachten af hoe het daarna verder gaat, wat de voorschriften zijn en welke 
mogelijkheden we hebben. We vinden het fijn dat we in de kerk in Radewijk onze 
vieringen kunnen houden.   

 
Omzien naar elkaar 

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 elke 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/ 
 

We geven je een paar 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 ?  
 

We zijn benieuwd naar jullie reactie. Laat het ons horen. Stuur   
 

 
 
 
Goeie actie 

De taakgroep diaconie van Baalder en 

Baalderveld willen jullie hartelijk danken 

voor alle gedoneerde zegels voor een 

boodschappenpakket van de Plus.  

Er zaten er heel wat in de lantaarn, die vele 

malen geleegd mocht worden. Al die 

zegeltjes plakken… een hel klus, maar we 

doen het graag. Dankbaar werk.  

Het resultaat is super: maar liefst 318 pakketten! Hiervan zijn er 253 naar de 

voedselbank gegaan. Echt een fantastisch resultaat, nogmaals hartelijk dank! 
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