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Gij  die geroepen hebt ‘licht’ 
en het licht werd geboren 

en het was goed 
het werd avond  

en morgen 
tot op vandaag. 

 
Groter dan ons hart 

We zijn van plan – onder voorbehoud van de maatregelen -  om in de diensten op de eerste 

en vijfde zondag in de Veertigdagen, 21 februari en 21 maart  het lied ‘Groter dan ons hart’ 

een plaats te geven in de viering. Het is de tekst van Huub Oosterhuis met muziek van 

Antoine Oomen, velen zullen het kennen. Het is een voorbedelied dat steun en houvast 

geeft in lastige tijden. Het spreekt een diep verlangen uit in het prachtige beeld van Psalm 

42, ‘Zoals een hert reikhalst naar levend water’, zo verlangen we naar de dag van vrede en 

geborgenheid. Het lied staat in de oecumenische liedbundel ‘Zangen van zieken en zien’, lied 

328, maar ook op internet is het wel te vinden, bijv in YouTube. Samen met pianist Kees 

Kuiper gaan een aantal mensen het in de diensten uitvoeren. Althans dat hopen we… We 

zien wel … Plannen blijven we in ieder geval maken. Op hoop van zegen. 

 

Baaldervelddiensten  

Volgende week, op zondag 31 januari gaat Piet Langbroek voor in de Marslandendienst 

vanuit de Hessenweg. Elvira Nijmeijer zorgt voor de muziek.  

De diensten voor onze wijkgemeente zijn via de Livestream te volgen vanuit de Opgang te 

Radewijk. In februari zijn de diensten op zondag 7 en 21 en in maart op zondag 14 en 21. We 

wachten af hoe het verder gaat en welke mogelijkheden we met elkaar hebben. Toch doen 

we wat. Op weg naar Pasen hopen we dat we licht en ruimte vinden om op te staan en op 

een nieuwe manier verder te gaan. Deze periode is voor ons allemaal nieuw, ook in de kerk. 

We laten het er niet bij zitten maar willen open op zoek gaan naar de mogelijkheden om 

samen gemeente te zijn in verbondenheid aan het Evangelie van onze Heer. 

Pastoraat 

Wanneer u de wijkpredikant wilt spreken dan kunt u contact met hem opnemen. Vanwege 

de maatregelen  is er terughoudendheid in het bezoekwerk aan huis. Er is als het echt nodig 

is wel een afspraak te maken om elkaar te kunnen ontmoeten voor een gesprek. Via de 

telefoon, teams, een wandelingetje of in de Höftekerk. Alles coronaproof en onder 

voorbehoud van de geldende maatregel. 



             
 
                  
 

Diaconaat 

De zegelactie voor een boodschappenpakket bij de Plus supermarkt loopt tot eind deze 

maand. Hebt u zegels over of al een gedeeltelijk beplakte kaart gooi deze dan a.u.b. in de 

lantaarn die op de paktafel staat in de Plus. Weet U iemand die een pakket goed kan 

gebruiken geef dit dan door via jj.veerenhuis@home.nl of tel. 857149.  

Bijbelse miniaturen 

We willen je een lees tip meegeven om persoonlijke inspiratie uit te halen. Het zijn twee 

‘pareltjes’ van Carel ter Linden, waarin hij in aansprekende stukjes uit de Bijbelse verhalen 

verteld en de boodschap die er in gelegen is naar voren haalt. Ze hebben nog altijd betekenis 

voor ons leven en de wereld van vandaag. Verhalen van nu, dat zijn het en af en toe een 

stukje lezen doet goed in deze tijd. Het helpt om voeding aan je eigen geloven te geven, juist 

nu we niet naar de kerk kunnen en elkaar kunnen ontmoeten in een leeskring of het 

leerhuis. Vandaar deze aanrader, als je merkt dat je behoefte hebt aan iets om met  je geloof 

bezig te zijn en het te voeden. In 2018 verscheen het eerste deel ‘Bijbelse miniaturen’ en 

eind 2020 het tweede deel met de titel ‘Nieuwe Bijbelse miniaturen.’ Twee mooi 

uitgevoerde boekjes, uitgegeven bij  De  Arbeiderspers, Amsterdam.  
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