
 

                          

 Zondagsbrief Pasen 

 
Pasen 

 
Stappen zetten naar de toekomst 

alleen en samen in vertrouwen. 
 

De zware steen wegrollen 
openingen maken en verder kunnen. 

 
Je vrij voelen. Barmhartigheid doen. 

Hoop koesteren op jouw eigen levensweg. 
 

In navolging van de Opgestane 
opstaan en leven. 

 
Samen komen. Liederen zingen. 

Ruimte scheppen voor licht en liefde. 
 

De weg naar het nieuwe begin. 

 

 
De levensweg van de Heer is de weg naar het leven. Als het donker aanbreekt en Hij 
gekruisigd wordt en sterft, doet God hem opstaan. Het is opstaan tegen het kwaad, 
de dood en al wat het leven stuk maakt. Pasen is opstaan tegen moedeloosheid en 
verlamming die het er niet beter op maakt voor mensen en in de wereld.  
 
Op de Paasmorgen is de zware steen van voor het graf weggerold, er is een opening 
die doorgang geeft om verder te kunnen.  
 
Pasen is feest van het nieuwe begin. We vieren dat elk jaar in de kerk, na de 
bezinningstijd van de Veertigdagen. De werken van barmhartigheid stellen ons een 
indringende vraag: Wil je er daadwerkelijk zijn als iemand een beroep op jou doet?  
Help jij mee zware stenen weg te rollen en openingen te maken voor een nieuw 
begin. We verlangen er dit jaar intensiever naar om op te staan. 
 

 Wij wensen jullie een krachtig Pasen toe. 
 

Klik op deze link voor kindernevendienst digitaal :  
l 
http://www.pknhardenbergheemse.nl/uploads/klant229/files/20210404%20Kindernevendien
st%20digitaal%20Pasen.pdf 
 

 
 
 
 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/uploads/klant229/files/20210404%20Kindernevendienst%20digitaal%20Pasen.pdf
http://www.pknhardenbergheemse.nl/uploads/klant229/files/20210404%20Kindernevendienst%20digitaal%20Pasen.pdf


             
 
                  
 

Baaldervelddienst  
 ‘Levensweg’ dat was het thema in de afgelopen weken en vandaag is het “Een 
nieuw begin”. De weg van de Heer gaat verder. Het is de weg naar het leven.  
Dit is het thema van de Paasviering op Paaszondag om 10 uur vanuit de Opgang in 
Radewijk. Vier de dienst mee via YouTubekanaal PKN Radewijk 
 
Voorganger Piet Langbroek Muziek Elvira Nijmeijer keyboard & Marjenke Nijmeijer 
saxofoon en  m.m.v.  de “Koffertjesgroep” Wilma, Bernardien, Margreet en Marianne. 
Thema: Een nieuwe start  
Welkomstwoord en afkondigingen. Muziek lied 216. Paasgroet en  Muziek lied 290 De 
Paaskaars wordt binnendragen. Beginlied Lied 642 vers 1 en 8 Begroeting en 
drempelgebed. Aandacht voor de liturgische schikking. Paasjubel Lied 634. Gedicht. 
Project kindernevendienst en Kinderlied. Lezing Johannes 20 : 1-18 en Overweging. 
Elvira en Marjenke : Paasmedley. Gebed. Collecte. Lied: Wij gaan op reis langs de 
weg van verlangen. Wegzending  en Zegen. Muziek.  
 

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 onze telefoon of per mail. Er wordt dan overlegd over de 
mogelijkheden. Door de groep ‘Omzien naar elkaar’ zijn er mooie bloemen gebracht 
bij een aantal ouderen, met een mooi kaartje.   

Wij wensen jullie allemaal gezegende Paasdagen toe. 
 
 Bijzondere viering 
Wij willen u attenderen op de Paaswakeviering van de Stille zaterdag. Deze hebben 
we in de Opgang opgenomen; buiten en in de donkere kerk die steeds lichter wordt. 
Een mooie liturgie waarin een aantal mensen uit de wijken RW en BV meededen.  
  

Liturgische schikking  
Wij danken de mensen die de liturgische schikking verzorgen in de Paastijd. Het is 
een aansprekend onderdeel in de liturgie dat onze aandacht vraagt. Wij danken Ina, 
Rosé, Anita en Hennie die voor ons hebben verzorgd. Top! Dank! 
 

 


