
 

                          

18 april 2021 

 
 

Genoeg 
  

 ‘Dan was jij de herder 
 en ik was het schaap…’ 

 
Jij zoekt voor mij 

 groen grazig gras. 
Ik voel me vrij,  

speel zonder jas. 
 

En als ik blaat  
begrijp jij mij. 

Loop ik op straat  
ben jij er bij. 

 
In diepe nacht  

maak jij het licht. 
Jij houdt de wacht,  

jij blijft in zicht. 
 

Als ik jou heb, 
 heb ik genoeg. 

 
Gedicht van Erik Idema,  

blz. 75 in het Liedboek.  

 
Baaldervelddienst 

Op zondag 18 april  is er weer de LIVE stream dienst  vanaf 10 uur vanuit de Opgang 

te Radewijk. Je kunt meevieren via  YouTube kanaal  ‘PKN Radewijk’ Het thema is 

‘Altijd Pasen. Hoe verder?’ Voorganger Piet Langbroek  en Muziek Kees Kuiper 

Welkom en afkondigingen. Melodie van lied  213 Morgenglans der eeuwigheid. De 

Paaskaars aansteken. Gedicht liedboek blz. 75 ‘Genoeg.’ Lied 290  Licht van Pasen, 

zondagslicht. Begroeting  en drempelgebed met lied  23 f “Mijn herder, Gij alleen, 

het zal mij nooit aan iets ontbreken.” Inleiding bij de zondag en het thema ‘Altijd 

Pasen. Hoe verder?’  Lied 512  vers  1 , 3 , 5 en 6  O Jezus hoe vertrouwd en goed. 

Lezing uit het eerste testament uit Deuteronomium 6 en Overweging. Muzikaal 

intermezzo. Lezing uit de bijbel, uit Johannes 21 en Overweging. Muziek en tekst, 

lied 322  Die chaos schiep tot mensenland. In memoriam. Dankgebed en voorbede. 

Aandacht voor de collecte. Paaslied Beelden van hoop. Wij gaan op reis langs de weg van 

verlangen. Wegzending en zegen. 

 
Volgende diensten vanuit de Opgang zijn op zondag 2 en 23 mei. Op zondag 25 april 
en 2 mei gaat Piet Langbroek voor in wijk Marslanden, vanuit de Hessenwegkerk. 



             
 
                  
 

 
 

In memoriam  
Op woensdag 14 april is op de leeftijd van 64 jaar overleden Jan Hendrik Prenger. 
Henk is een aantal weken opgenomen geweest in het Medisch Spectrum Twente. 
Zijn naaste familie stond nauw om hem heen in meeleven en met gelovig vertrouwen 
dat zijn leven geborgen is bij God. Moge dat allen die aan hem verbonden zijn 
troosten, bij gemis en in dankbare herinnering. Dinsdagmiddag 20 april is om 14 uur 
de afscheidsdienst in uitvaartcentrum ‘De Lariks. Via de website van Vasse is de 
dienst te volgen. Adres Lageweg 2, 7793 HG Hoogenweg.  

  
 

 
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.  

Wijkpredikant Piet Langbroek is maandagmorgen  19 april  van 10 tot 12 uur in de 

Höftekerk aanwezig voor ontmoeting en gesprek. Ook op maandag 26 april. Je kunt 

zonder afspraak binnenlopen, de kerk is open.  

Afbeelding bij de dienst: De Paaskring 
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