
 

                          

Zondagsbrief 28 maart  2021 

 

Bezinning  
     De Veertigdagentijd is voor ons tijd van bezinning.  
     We volgen Jezus’ levensweg op weg naar het leven. 
     De Heer leert ons 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.  

          Werken zijn het, om concreet te doen.  Daden van delen en ontvangen.  
 Barmhartigheid, als het doorgeven van licht en liefde.    
 Het houdt niet op. Het gaat maar door.  
 De hoop die dat geeft doet ons opstaan. 
 Wij gaan eerst de Stille week in. Voordat het Paasfeest is.  

 
Baaldervelddienst 

De diensten voor onze wijkgemeente zijn via de Livestream te volgen vanuit de Opgang te Radewijk. 
Kijk hiervoor op het YouTubekanaal PKN Radewijk. De volgende Baaldervelddienst is op zondag 4 
april Pasen. Op 28 maart gaat ds. De Lange voor in de Opgang. Piet Langbroek gaat voor in de 
Hessenwegkerk. Zie verderop de orde van deze dienst. 
 

 
Kindernevendienst digitaal bij de Palmzondag  

Thema van de dienst  is  ‘Op weg’. Jezus gaat zijn levensweg naar Pasen, 
het is de weg naar  het leven. Onderweg gaat langs allerlei plaatsen, door 
de woestijn en op de berg, bij het  tempelplein en in het groene gras en 
hij vertelt over de graankorrel onder de grond. Nu horen wij dat hij op 
een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt. De mensen juichen Jezus toe als 
koning, “Hosanna” roepen ze.   
Er is weer een werkblad, je kunt het uitprinten om te maken. Als je het 
klaar hebt … wil je dan een foto met jezelf en het werkje sturen naar 
info@pietlangbroek.nl  We willen met Pasen aan iedereen laten zien wat 
er door jullie in de afgelopen weken is gemaakt. Groetjes. 
 

 

Doe mee met Pasen:  voor de Paasviering op zondag 4 april vragen we jullie om het kerkraam uit 

te printen (op twee A4-tjes stevig papier en dan aan elkaar plakken) en in te kleuren. Zet je 

naam en leeftijd er op. Je mag ze tot zaterdag 3 april inleveren bij ds. Piet, Margriet 2. We willen 

ze in de kerk ophangen. Je mag het eventueel digitaal terugsturen en/of er een foto van maken, 

maar in de brievenbus is leuker. We hopen dat jullie meedoen, zodat de kerk er kleurrijk uit komt 

te zien. 

Kijk verder onderaan voor het werkje van deze week 

 

mailto:info@pietlangbroek.nl
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Liturgie  
Onze wijkpredikant Piet Langbroek gaat 28 maart voor in de Marslandendienst  als LIVE stream 
dienst vanuit de Hessenwegkerk met muziek van Anneke Hamberg op piano en Riekus Hamberg op 
orgel.  Je kunt de dienst vinden op de home van de website PKNHardenberg bij ‘kerkdiensten 
Hessenwegkerk’ of klik op deze link   
http://www.pknhardenbergheemse.nl/default.aspx?lIntEntityId=190125 
 
Muziek vooraf : variaties over “Mach’s mit mir, Gott, nach Deiner Güt. Welkom en afkondigingen 
ouderling van dienst. Lied 290 Licht van Pasen. Stilte. De Paaskaars aansteken en de Bijbel 
openleggen.  Melodie van lied  555 Dans en zing: Hosanna voor de koning. Begroeting en 
Drempelgebed. Liturgische schikking. De zesde kaars wordt gedoofd. Het verhaal van de zondag en 
het Projectlied. Gebed. Lied voor de Veertigdagen 556 vers 1, 4 en 5 Alles wat over ons geschreven 
is. Lezing uit de bijbel Marcus 11 vers 1 t/m 11 Overweging. Muzikaal intermezzo Lied 550 Verheug 
u, gij dochter van Sion. Overweging. Muziek en tekst Lied  1001 De wijze woorden en het groot 
vertoon. Dankgebed en voorbede. Aandacht voor de collecte Kerk in Actie. Lied 552 vers 1 en 3  Dit 
is een dag van zingen. Wegzending en zegen. Muziek Lied 547: Met de boom des levens. 

 
Baalderveld – Meeleven met elkaar. Omzien naar elkaar.  

Dank: Wij willen jullie danken voor de bloemen en vele kaarten die we mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn man, en vader Arjan ten Brinke, op dinsdag 9 maart. Ook danken we voor de 
bloemen die we op zondag 14 maart gebracht kregen uit de Baaldervelddienst.  Dit meeleven heeft 
ons erg goed gedaan. Hartelijke groet van Janke en Wiljam ten Brinke (Floralaan 102)  
Henk Prenger (Lageweg 2) is opgenomen op het IC van het ziekenhuis MST te Enschede. Bertha 

Dorman (Ganzebloem 11) heeft de operatie in Zwolle goed doorstaan waar ze met haar man Freek 

dankbaar om is. Ze mocht in de afgelopen week thuiskomen voor herstel. Er zijn een heel aantal 

mensen en gezinnen in onze wijk die zorgen en verdriet  hebben, op allerlei manieren. Wij wensen 

allen kracht en sterkte toe. En doorzettingsvermogen. We merken dat een kaartje met een goed 

woord van meeleven en een groet goed doet. 

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. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/default.aspx?lIntEntityId=190125
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Momenten van bezinning 
In de Veertigdagentijd voor Pasen zijn we as zondag 28 maart bij de zesde zondag. Dat is de 
Palmzondag. In de nieuwe week, op woensdag 31 maart is er het  ‘moment van bezinning’, de 
laatste, in de ‘Stille week’ voor Pasen.  
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 heeft vanaf 17 februari, de Aswoensdag elke week deze korte vespers voor ons 
verzorgd. Wij willen hen hartelijk danken voor de aansprekende manier waarop zij invulling hebben 
gegeven aan het thema. 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.  
Kijk woensdag 31 maart om 19 uur naar het moment van bezinning online op het YouTubekanaal 
PKN Radewijk. 

 
Vespers in de Stille week. 

Wij lezen in de komende week het Evangelie volgens Lucas en volgen de weg van de Heer in de 
dagen van zijn lijden en sterven. Het is zijn weg met alle hoogten en diepten die er zijn. Het is zijn 
weg naar het leven. Zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van Pasen. Wij volgen de Heer die 
voor ons een levensweg baant van geloof, hoop en liefde. Wij wensen jullie allemaal een goede 
Paastijd toe. 
Voor de ‘Drie dagen van Pasen’ houden we dit jaar de vespers in de drie locaties waar we de 
afgelopen tijd de online diensten hebben gehouden. U kunt de vespers online meevieren via de 
bekende kanalen.  

- Witte Donderdag om 19:30 uur  Hessenwegkerk, ds. Dorgelo  
- Goede Vrijdag     om 19:30 uur  Höftekerk, ds. Van de Wel 
- Stille zaterdag     om 21:00 uur  De Opgang, ds. Langbroek. 

 
 

Fietstocht op weg naar Pasen:  
De Centrale Jeugdraad van onze gemeente heeft voor de periode van t/m 19 april voor de jeugd een 
QR fietstocht(je) georganiseerd. Iedereen kan zelf bepalen wanneer te gaan fietsen. Beleef en hoor 
het verhaal van Pasen onderweg door QR code te scannen. De fietstocht is te downloaden vanaf de 
site van PKN Hardenberg-Heemse. Fiets en beleef je mee? Ben je geen tiener maar wil je de 
fietstocht toch fietsen dat kan natuurlijk altijd!  
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De liturgische schikking  

De basisschikking vormt een open hart. 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  21 maart over “de hongerigen te eten geven.”  Het 
Brood is om te leven, brood om te delen. Brood om te ontvangen. Daarom staan er in deze schikking 
de korenaren:  voedsel als basis voor ons bestaan. voedsel delen als basis voor onze samenleving.  
De bonen zijn aan het ontkiemen, voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart. Het 
goede doen, barmhartig zijn, de hoop die dat geeft, geven we door.  
We danken Ina, Rosé, Anita en Hennie die dit elke week weer zo mooi voor ons maken.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Vraag aan iedereen  
Pasen wekt verlangen naar een nieuw begin. Daar zijn we langzamerhand écht wel aan toe met 
elkaar in de samenleving, op school en het werk, thuis in familiekring en ook in onze wijkgemeente. 
We vragen ons af hoe het straks verder gaat met onze kerk en de Baaldervelddiensten. Wat is er 
nog? Wat komt weer? Wat zijn we kwijt? We hopen toch wel in ieder geval met nieuw elan de kerk in 
onze wijk voort te zetten. Samen.  
Je bent er misschien achter gekomen wat het geloof en de kerk voor jou betekenen. Je hebt ontdekt 
dat samen ergens aan werken voldoening geven kan. Je doet samen iets voor anderen en je hoort 
bij een goede gemeenschap die inspireert. Daarom de vraag, best serieus: Wil jij onze wijkgemeente 
helpen om op te staan en verder te gaan? Meld je, laat weten wat je wilt doen voor onze wijkkerk. 
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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 jou 

het verhaal van het project.  

Kijk zondag om 10 uur mee op 

YouTubekanaal PKN Radewijk en maak de 

werkjes.  

Wil je de werkjes maken? 

 Veel plezier. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stuur je foto 
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Pasen: Voor de Paasviering op zondag 4 april vragen we jullie om het kerkraam uit te 

printen (op twee A4-tjes stevig papier en dan aan elkaar plakken) en in te kleuren. 

Je mag het tot zaterdag 3 april inleveren bij Piet, Margriet 2. We willen ze in de kerk 

ophangen.  

We hopen dat jullie meedoen zodat de kerk vol kleur is met Pasen. Vergeet niet je naam 

en leeftijd erbij te zetten.       

Je mag het ook digitaal terugsturen en/of er een foto van maken, maar in de brievenbus is 

leuker.                                                                                        

Groetjes van ons.  
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