
 

                          

Zondagsbrief 21 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. Kijk op YouTubekanaal PKN Radewijk. 
In de viering op zondag 21 februari gaat Piet Langbroek voor en we vinden het fijn 
dat Kees Kuiper de vleugel bespeelt. Zondag 28 maart gaat Piet Langbroek voor in 
de Marslandendienst vanuit de Hessenwegkerk.  
In maart is BV dienst op zondag 14 en 21, dus twee weken achter elkaar.  
 
 

Thema van de dienst op 21 februari is ‘Levensweg. Wat een plek’.  Het is 

de eerste zondag in de Veertigdagentijd  voor Pasen. We volgen het 

project van ‘kind op zondag’ en dat heet ‘Levensweg’.  Jezus gaat op 

weg naar Pasen, het is de weg naar het leven. Onderweg gaat langs 

allerlei plekken, we horen deze zondag over hoe hij in de woestijn is. 

Daar zijn wilde dieren mar ook engelen die voor hem zorgen. 

Voor de kinderen is er elke zondag een digitaal werkblad. Jullie vinden 

het op de nieuwsbrief Baalderveld en op de website, met uitleg. Je kunt 

het uitprinten om thuis te maken, na het kindermoment in de dienst.  

 Klik op de link voor het werkje van de zondag:  

http://www.pknhardenbergheemse.nl/uploads/klant229/files/20210221%20Werkje%20bij%20de%2

0zondag.pdf 

 

Zet uw huispaaskaars klaar en hou het liedboek bij de hand. 

 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/uploads/klant229/files/20210221%20Werkje%20bij%20de%20zondag.pdf
http://www.pknhardenbergheemse.nl/uploads/klant229/files/20210221%20Werkje%20bij%20de%20zondag.pdf


             
 
                  
 

 
 
Orde van de Baaldervelddienst op zondag 21 februari:  
Muziek vooraf. Welkom en afkondigingen. Melodie van lied 536 Alles wat over ons 
geschreven is. De Paaskaars aansteken, daarbij lied 277 Die ons voor het licht 
gemaakt hebt. Begroeting  en drempelgebed met  ‘Laat wonen Jouw nabijheid onder 
ons.’ Aandacht voor de liturgische schikking. Lied voor de Veertigdagen, lied 538 
Een mens te zijn op aarde. Project kindernevendienst: werkblad, vertelling en 
kinderlied. Lezing uit de bijbel Marcus 1vers 12–15 uitleg over de 40 dagen. Muziek 
en tekst met lied 540 Het waren tien geboden. Overweging bij het thema “De 
woestijn… wat een plek.” Muziek en tekst, lied 542  God roept een mens op weg te 
gaan. Gebeden. Collecte Kerk in Actie. Wegzending en zegen met lied 420 Groot is 
de wereld. Muziek.  

 
Veertigdagentijd 

De Veertigdagentijd voor Pasen begon afgelopen 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 in deze tijd 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.  

 
Goeie actie 

De taakgroep diaconie wil jullie 

hartelijk danken voor de zegels  

van de Plus. Er zaten er heel wat 

in de lantaarn, die vele malen 

geleegd mocht worden. Al die 

zegeltjes plakken… een hele  klus, 

maar we doen het graag. 

Het resultaat is super: maar liefst 

318 pakketten! Hiervan zijn er 253 

naar de voedselbank gegaan. Echt 

een fantastisch resultaat, dank! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zondag 21 februari  2021  om 10 uur  

Kijk samen naar de Baaldervelddienst 

op YouTubekanaal  PKN Radewijk 

Wat een plek. Jezus gaat naar de woestijn. 

Daar wordt hij getest. Er zijn wilde dieren, maar 

ook engelen die voor hem zorgen. 

Wil je de  kijkdoos maken? Leuk.  

Print uit, kleur, en knip uit. Veel plezier. 

 

 

Groetjes van de kindernevendienst en dominee Piet 



             
 
                  
 

 


