
 

                          

Zondagsbrief 7 maart  2021 

 
   

Bezinning  
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning.  
We staan stil bij Jezus’ levensweg op weg naar het leven. 
De Heer inspireert ons en 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. Voor elk wat wils. 
Een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid,  
enzovoort… enzovoort.  
Het houdt niet op.  
De hoop die dat geeft, geven we door, door zelf barmhartig te zijn  
en in ons leven gewoon goed te doen. 

 
Baaldervelddienst 

De diensten voor onze wijkgemeente zijn via de Livestream te volgen vanuit de 
Opgang te Radewijk. Kijk op YouTubekanaal PKN Radewijk. Op 7 maart gaat ds de 
Lange voor in de Opgang. De BV diensten zijn op zondag 14 en 21, dus twee weken 
achter elkaar, waarin Piet Langbroek voorgaat. 
 
 

Kindernevendienst digitaal  
Thema van de dienst op 7 maart is ‘Levensweg. Heilig 
huis’.  Het is de derde zondag in de Veertigdagentijd  
voor Pasen. We volgen in de Opgang 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 hij langs allerlei plekken, de woestijn, 
de berg en op het tempelplein.  
Voor de kinderen is er zondag een digitaal werkblad. 
Jullie vinden het onderaan deze nieuwsbrief Baalderveld 
en op de website, met uitleg. Je kunt het uitprinten om 
thuis te maken, na het kindermoment in de dienst. 
Stuur een leuke foto als je klaar bent voor de 
Paasdienst. 

 
  Kijk onderaan voor het werkje van deze week 

 

 

 



             
 
                  
 

Veertigdagentijd – Momenten van bezinning 

In de Veertigdagentijd voor Pasen zijn we op 7 maart bij de derde zondag. In de 
nieuwe week, op woensdag 10 maart is er het ‘moment van bezinning’ , onderweg 
naar de vierde zondag. Het thema is ‘Ik ben er voor jou’ en gaat over de werken van 
barmhartigheid, waarvan we lezen in Matteüs 25 vers 35 en 36. Er is verbinding met 
de zondagse collecten voor Kerk in Actie. De liturgiecommissie verzorgt elke week op 
woensdag om 19 uur een moment van bezinning online op het YouTubekanaal PKN 
Radewijk. We willen de namen van de leden noemen. Het zijn Mini Prins, Ida 
Klifman, Riek Valk, Riekus Hamberg, Rosé Heidotting en Piet Langbroek. Anneke 
Hamberg bespeelt de vleugel en Henk Peeneman regelt de techniek en de opnamen.  
Woensdag 10 maart om 19 uur gaat het over ‘De naakten kleden.’  

 
Kalender voor de Veertigdagen 

Voor jezelf als hulp bij de bezinning in deze tijd voor Pasen is de 
Veertigdagentijdkalender van de PKN elke dag digitaal te openen via onze eigen 
website van de PGHH 

 

 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
De liturgische schikking  

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart 

vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Elke zondag van de 

veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Het goede 

doen, barmhartig zijn, de hoop die dat geeft, geven we door.  

Op de foto’s de schikking van 28 februari. Een ander te drinken geven, letterlijk 

‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen zijn gevuld met water waarin de 

bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het 

spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt 

geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels. 

 
 
 

 



             
 
                  
 

Hoi, hier weer kindernevendienst digitaal 

voor komende zondag. De dienst is 

zondagmorgen vanaf 10 uur via de 

Livestream te volgen vanuit de Opgang te 

Radewijk.Dominee Bert de Lange gaat 

deze zondag voor en vertelt over het 

project.  

Kijk zondag om 10 uur mee op 

YouTubekanaal PKN Radewijk en maak de 

werkjes. Wil je de werkjes maken? 

 Er zijn twee verschillende.  

Print uit, kleur, en knip uit.  

Veel plezier. 

 

We willen graag in de Paasdienst op 4 

april de werkjes laten zien van deze 

weken. Stuur een foto per mail naar ds. 

Piet met het werkje en jezelf erop en je 

naam. 

 

info@pietlangbroek.nl 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
                  
 

 



             
 
                  
 

 



             
 
                  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


