
 

                          

11 april 2021 

 
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. 

 
Bezinning  

U denkt misschien dat vergeten is bovenstaand gedicht en de vrolijke Paaswens weg 
te halen. Nee dus. Het is Pasen. Er is opening, een weg, een nieuw begin. Pasen is 
de kern van ons geloven. Je kunt opstaan tegen de lamlendigheid. Je kunt de 
werken van barmhartigheid doen. Voortdurend. Wordt vervolgd. Voor elk wat wils. 
Ga er maar aan staan. De vraag blijft ‘Sta jij op voor een nieuw begin?‘ Gelukkig 
staan we er niet alleen voor. We gaan op weg naar Pinksteren, dat is de 7e zondag 
in de Paaskring.  

 
Baaldervelddiensten  

Onze wijkdiensten zijn via de Livestream te volgen vanuit de Opgang te Radewijk. 
Kijk hiervoor op het YouTubekanaal PKN Radewijk.  
 
In de Paasviering zagen we een klein overzicht van wat er allemaal gebeurt in onze 
wijk en de kerk. We zagen zo’n twintig kerkramen die de kinderen hebben gemaakt. 
De kindernevendienst Radewijk en Baalderveld hebben in de Veertigdagentijd het 
project samen gedaan. De groep liturgische schikking RW + BV heeft samengewerkt 
en elke zondag een aansprekende schikking verzorgd. De mensen van beeld en 
geluid in de Opgang (Henk, Alie en Luc ) danken we voor hun inzet in de afgelopen 
weken en met Pasen. We kijken terug op een mooie Paasviering met de 
voorbereidingsgroep Wilma, Margreet, Marianne en Bernardien. Er was mooie  
muziek van Elvira en Marjenke. Pasen is altijd weer één van de hoogtepunten in het 
jaar op de kalender van de kerk en in de liturgie.  
 
Volgende diensten vanuit de Opgang zondag 18 april – 2 mei – 23 mei  
 

Omzien naar elkaar  
Henk Prenger (Lageweg 2) is opgenomen in het Medisch Spectrum Twente. Het lijkt 
iets beter te gaan maar het blijft zorgelijk. We ondersteunen hem en de familie die 
om Henk heen staat.  



             
 
                  
 

Adres voor een kaart is  MST, afdeling ICC Afdeling D3 kamer 4. Koningstraat 1 , 
7512 KZ Enschede.  
Er zijn een aantal mensen die thuis ziek zijn, er zijn er die zorgen hebben of 
problemen. We leven met elkaar mee en ontdekken telkens weer dat een klein 
gebaar van aandacht goed doet.  
 

 
  

Liturgische schikking 
Hierboven de schikking voor de Paasviering. Met de nieuwe Paaskaars.  
Wij danken Ina, Rosé, Anita en Hennie die ‘t voor ons hebben verzorgd. 
 

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 pastorale telefoon of per mail. 0620407287 of  pastoraatbv@gmail.com 

Er wordt dan overlegd over de mogelijkheden.  

Open Kerk: Wijkpredikant Piet Langbroek is maandagmorgen  12 april  van 10 tot 12 

uur in de Höftekerk aanwezig voor ontmoeting en gesprek. Ook op 19 en 26 april. Je 

kunt zonder afspraak binnenlopen, welkom. 

 Stadskerk Open kerk 
Als wijkkerkenraad en adviseurs hebben met op donderdag 8 april online gesproken 
over het concept ‘Stadskerk’. Ondanks het feit dat het proces gebouwen voorlopig 
nog niet is afgerond, wil de Algemene Kerkenraad naar de toekomst kijken samen 
met de wijken. Wij hebben de volgende vragen besproken: Worden wij er 
enthousiast van ? Wat missen we? Wat hoort wel of niet bij de plannen voor een 
open kerk in de stad? We zullen een gespreksverslag naar de AK sturen. Wilt u 
meedenken over dit thema, laat het ons weten via de wijkscriba of predikant. 

 

Hartelijke groet iedereen en hopelijk snel tot ziens. 
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