
 

                          

Zondagsbrief 14 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. De Baaldervelddiensten zijn op zondag 14 en 21, dus twee 
weken achter elkaar, waarin Piet Langbroek voorgaat. Op 14 maart speelt Elvira op het keyboard en 
het thema is ‘In het gras.’ Zie hieronder de liturgie. 

 
Kindernevendienst digitaal  

Thema van de dienst op 14 maart is ‘In het gras’.  Het is de vierde 
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, het 
tempelplein en nu horen we van Jezus met veel mensen in het gras 
die samen ontvangen.   
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 verder onderaan voor het werkje van deze week 

 

 

 

 

 



             
 
                  
 

Liturgie Baaldervelddienst op zondag 14 maart 2021   YouTubekanaal PKN Radewijk 
 

Welkom en afkondigingen.  Lied  290 Licht van Pasen.  
Stilte.  De Paaskaars aansteken met lied 283 In de veelheid van geluiden. 
Begroeting en Drempelgebed met lied ‘Laat wonen Jouw nabijheid onder ons.’  
Aandacht voor de liturgische schikking. 
Doven van de vierde kaars in de Veertigdagen.  
Project kindernevendienst. Verhaal, werkje en lied voor de kinderen.  
Lezing uit de bijbel Johannes 6 vers 1 t/m 15.  
Lied Wij delen geloof.  Erna is de Overweging.   
Muziek en tekst Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.  
In memoriam en Gebeden: voorbeden en dankzegging..  
Aandacht voor de collecte van Kerk in Actie.  
Lied 836  O Heer die onze Vader zijt. Wegzending en zegen. 

 

Baalderveld – Meeleven met elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank: Wij willen u danken voor de vele kaarten en telefoontjes bij het onverwacht overlijden 

van mijn man, vader en opa Hendrik Eggink. Het heeft ons goed gedaan, Willy Eggink en kinderen 

(Dennenkamp 8)  

- Henk Prenger (Lageweg 2) is opgenomen in het ziekenhuis te Hardenberg.  

- Mw. Dorman (Ganzebloem 11) zal dinsdag een ingrijpende operatie in Zwolle ondergaan.  

Wij wensen alle zieken, thuis en in het ziekenhuis of elders, kracht en sterkte toe. We merken dat 

een kaartje met een goed woord, een groet of een gedicht goed doet voor mensen, zeker in deze 

tijd. 

Pastoraat:  De taakgroep pastoraat en wijkpredikant is terughoudend met het bezoeken aan huis, 

vanwege de maatregelen. Wanneer u pastorale bijstand nodig heeft neem dan contact op via de 

telefoon of per mail. Er wordt dan overlegd over de mogelijkheden. 

 

In memoriam. 

Op dinsdag 9 maart is Arjan Menno ten Brinke overleden.  Arjan is 57 jaar geworden.  

Zijn vrouw Janke en hun zoon Wiljam  nemen verdrietig afscheid in dankbaarheid voor de 

mooie momenten en fijne herinneringen.  

Wij leven met hen mee en wensen hen kracht en troost toe.  

De afscheidsdienst wordt maandag gehouden in kleine kring waarna de begrafenis plaatsvindt 

op de Larikshof. Het adres is: Floralaan 102, 7772 MZ Hardenberg. 

 



             
 
                  
 

Veertigdagentijd – Momenten van bezinning 

In de Veertigdagentijd voor Pasen zijn we zondag 14 maart bij de vierde zondag. In de nieuwe week, 
op woensdag 17 maart is er het ‘moment van bezinning’, onder weg naar de vijfde zondag. Het 
thema van de serie 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. Woensdag 17 maart om 19 uur gaat het over ‘De hongerigen te 
eten geven.’  

 
Kalender voor de Veertigdagen 

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

 
        De liturgische schikking  
De basisschikking vormt een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in het woord 

‘barmhartigheid’. Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid 

centraal. Op de foto’s de schikking bij zondag 7 maart over ‘De vreemdeling onderdak bieden.’ 

Onderdak geven is zorgen voor veiligheid en een thuis. Het vogelnestje symboliseert een warm thuis. 

Het ligt bij de opening van het hart. In elk vaasjes is een groot blad geplaatst dat als een dak dient 

en beschermt tegen regen en wind. Aan het grote glas hangt een klein flesje met een paar bloemen 

van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. 

 
  



             
 
                  
 

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 Piet Langbroek  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 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



             
 
                  
 

 



             
 
                  
 

 



             
 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


