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Drugs in Baalder 
en misschien wel 

bij uw kind… 
 

In mei spraken onze 
sectieteams (ouderlingen, 
contactpersonen en 
diakenen) met de 
wijkagent van Baalder. 
We wisselden indrukken 
uit van wat er goed ging 
en minder goed in onze 
wijk – uiteraard zonder 
namen!! -  . De wijkagent 
gaf aan: in Hardenberg 
wordt veel drugs gebruikt, 
in Baalder nog net wat 
meer….. Met de 
jeugdouderlingen hebben 
we toen dit signaal 
opgepakt en we willen  

 
voor alle ouders van 
jongeren tussen 12-20  
een avond organiseren 
over drugs en jongeren: 
hoe herken je het als je 
kinderen gebruiken, hoe 
kun je ermee omgaan, 
wat is er allemaal “op de 
markt?” Op 26 november, 
19.30 uur is er inloop in 
de Elzenhof, om 19.45 
uur beginnen we. Deze 
avond zal Alex Govers – 
medewerker bij Tactus 
verslavingszorg – onze 
gast zijn en ons veel 
vertellen.  
 
Voor wie is deze avond 
bedoeld? Voor “alle 
ouders” van jongeren 
tussen 12-20. Want ook  

 
al gebruikt je kind niet, 
het kan best gaan 
gebeuren dat het dat op  
termijn wél een keer (of 
vaker…) gaat doen. Uit 
ervaring weet ik als 
predikant (wvdw) dat het 
“in de beste families” 
voorkomt. Dus, kom en 
neem andere ouders – 
binnen/buiten de kerk, 
binnen buiten Baalder – 
mee. Het is wél fijn als 
weten hoeveel mensen er 
ongeveer komen. Daarom 
s.v.p. even een mail naar 
één van de jeugdouder-
lingen: 
marjoleinevers@hotmail.com 
of ajolsman@hotmail.com 
(Janine Mensen). 
Welkom! 

Nieuwsbrief 

Is de Bijbel ook besmet? 
 
Hebt u dat ook gelezen dat er een tentoonstelling is waarin foute boeken geëtaleerd 
worden? Dat zijn boeken die op grond van ideologie of godsdienst niet meer “passen” in de 
huidige tijd. Men wil een discussie op gang brengen over wat wel en wat niet meer kan? 
Opvallend is, dat er veel boeken zijn van bijv. W.G. van der Hulst. Wie is niet groot met hem 
geworden? Het zondagschoolcadeau van de jaren 60. Maar ook de negerhut van oom Tom 
kan niet meer. In ieder geval de titel niet. Een boek wat bij ons op school verplichte kost 
was, was Turks Fruit. Moderne literatuur. Nu kan dat niet meer vanwege de 
vrouwonvriendelijke passages die daar in voor komen. Het zijn wel boeken die in de tijd dat 
ze zijn geschreven passen. Bij de 25-jarige herdenking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog kregen wij een boekje “en toen stond de tijd even stil”. Wij mochten daar een 
tekening in maken. Ik had er bij geschreven “Weg met de moffen!” Goed en fout paste in die 
tijd. Met het klimmen van de jaren ben ik wijzer geworden en is mijn mening herzien. Maar 
betekent dat, dat ik dat boekje weg moet gooien? Nee, natuurlijk niet.  
Mensen kunnen in het museum hun mening geven. Opvallend is, dat er briefjes hangen met 
de teksten: “Christelijk onderwijs is niet meer van deze tijd” en “Weg met de bijbels uit de 
hotelkamers!”. Natuurlijk weet ik ook wel, dat het aantal mensen dat zegt dat men gelooft 
onder de 50% van de totale bevolking is gezakt. Dat is het tijdsbeeld van nu. Andersom 
geredeneerd: Bijna de helft van de mensen gelooft dus nog wel. Moet daarom het Christelijk 
onderwijs en de Bijbel weg? De verhalen in de Bijbel kunnen ook redelijk gewelddadig zijn, 
maar ze willen ons leren hoe we met elkaar (zouden moeten kunnen) omgaan en daarom 
blijft dat boek actueel in de tijdsgeest waarin we leven. Er is weinig meer wat in onze wereld 
houvast biedt. Laat de Bijbel dan maar behouden blijven. Een goed plan! 
  
Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 
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Kerkdiensten 
 

10 november 
Baalderdienst: Feest!!! 
Twee keer jaar vieren we 
een Kerk-en-schooldienst 
met de Elzenhof. Op 10 
november doen we dat met 
kinderen uit de Onderbouw 
(groep 1-4). Het wordt een 
bijzondere dienst! Juul 
Heleen Schep wordt 
gedoopt. Juul woont met 
haar vader en moeder –
Roel en Karina – en met 
grote broer en grote zus 
Senn en Lize aan de 
Bovenmaat 45. Maar 
Senn…, die zit ook in groep 
2 van de Elzenhof en zijn 
zusje gaat dus gedoopt 
worden terwijl er allemaal 
kinderen bij zijn. Sterker 
nog, we verwachten – 
letterlijk en figuurlijk – dat er 
dan nog een kind geboren 
zal zijn én gedoopt zal 
worden. Maar daar kan ik 
op het moment van 
schrijven nog niks over 
zeggen, omdat het kind nog 

op komst is! Voor veel 
kinderen op de Elzenhof is 
dopen een nieuwe ervaring, 
omdat ze (bijna) nooit in de 
kerk komen. We gaan het 
dus beleven met elkaar: het 
verhaal van de doop van 
Jezus én die van Juul en 
die van???? De kinderen 
werken actief mee en de 
nu-je-onderweg-band zorgt 
voor de begeleiding en ds. 
Wim van der Wel is de 
voorganger. Er is deze 
dienst geen TOZ, want het 
is gewoon een dienst voor 
alle kinderen, maar er is wél 
kinderoppas. En na afloop 
uiteraard ranja, koffie en 
thee. 
 
24 november: 
Eeuwigheidszondag: 
dromen van deze wereld 
anders. 
Op 24 november vieren we 
een bijzonder feest in de 
kerk nl. over iets dat nog 
moet gebeuren…. De 
andere drie feesten die we 
als kerk vieren liggen al 
achter ons in de 
geschiedenis: Kerst, Pasen 
en Pinksteren. We vieren ze 
telkens weer omdat ze ons 
leven inspireren, onze hoop, 
ons vertrouwen en onze 
liefde voeden. 
Eeuwigheidszondag gaat 
over een belofte dat deze 
wereld ooit vernieuwd zal 
zijn, hersteld. Leven zoals 
God het bedoelt: mensen 
die delen, die liefhebben, 
die zich verzoenen, geen 
ziekte, geen dood. We 
lezen over Jozef die dromen 
uitlegt én over de droom 
van God. 
Op die zondag noemen we 
ook de namen van de 
mensen die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn gestorven 
en we (of de familie zelf!) 
steekt een kaars voor hen 

aan aan het Licht van de 
Paaskaars. En voor ieder 
die wil is er de mogelijkheid 
zelf een waxinelichtje aan te 
steken voor iemand die 
korter of langer geleden is 
gestorven en die in je hart 
nog steeds een plek heeft. 
Het liedboekkoor zingt mee, 
er is TOZ, kinderoppas, een 
activiteit voor kinderen uit 
groep 1-6. 
 
8 december: Advent in 
Baalder “bijzonder 
vertrouwen” 
Op 8 december vieren we 
onze adventsdienst. We 
lezen over de aankondiging 
van de geboorte van Jezus. 
Via een maagd. Dat zet de 
biologie nogal op de kop….. 
We gaan er andere 
geboorteverhalen uit de 
bijbel naast leggen om te 
zien dat dit verhaal ándere 
lagen heeft dan dat de 
biologische wetmatigheden 
op de kop worden gezet. 
Het gaat eerder om het vak 
geschiedenis dan het vak 
biologie: kan het ánders op 
deze wereld, vreedzamer, 
menselijker? Dat is 
misschien wel een groter 
wonder op een bepaalde 
manier. Er is kinderoppas, 
t.o.z., een activiteit voor de 
kinderen van groep 1-6, de 
nu-je-onderweg-band werkt 
mee. 
 

De zorgen  
rond de financiën  
en de gevolgen  
voor onze wijk 

 
Al eerder gaven we aan dat 
er grote tekorten zijn in 
onze Protestantse 
Gemeente Hardenberg-
Heemse. De Algemene 
Kerkenraad – dat is de 
kerkenraad die gaat over 
o.a. de verdeling van het 
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geld – en het College van 
Kerkrentmeesters (zeg 
maar de penningmeesters) 
zijn sterk bezig met 
bezuinigen. Dat moet 
helaas….. Snoeien om te 
bloeien, heet het 
beleidsplan van de 
Algemene Kerkenraad. Er 
moet zo’n 162.000 euro 
worden bespaard en dat 
hopen ze te hebben gedaan 
op 31-12-2020. Voor onze 
wijk heeft dat ook gevolgen 
en dan vooral op het gebied 
van “inleveren van fte”, 
d.w.z. van tijd die ds. van 
der Wel in onze wijk kan 
besteden. Hij heeft nu nog 
0,9 fte, maar het zal zeer 
waarschijnlijk teruggaan 
naar 0,8 en misschien wel 
naar 0,7. Wanneer en hoe 
dat zal gebeuren is op 
moment van dit schrijven 
niet duidelijk. Zodra dat wél 
het geval is melden we het 
uiteraard en gaan we ook 
als kerkenraad bekijken 
welke werkzaamheden er 
zullen moeten worden 
afgestoten of overgenomen 
door andere mensen. Daar 
zijn we nú al wel mee bezig 
en daarom houden we een 
 

Bijzondere 
kerkenraads-

vergadering….. 
 
Op 18 november vergadert 
de kerkenraad. Dat doet hij 
altijd, op de derde maandag 
van de maand. Maar deze 
keer wordt het een 
bijzondere: we nodigen alle 
werkgroepen, kringen, 
commissies uit om met 1 of 
2 vertegenwoordigers een 
anderhalf uur te praten. De 
aanleiding is het  
teruglopend aantal uren dat 
ds. van der Wel gaat 
werken: hoe kunnen we met 
alles wat we in onze wijk 

doen het zó organiseren dat 
het kan doorgaan ook als 
ds. van der Wel minder uren 
heeft? Dat lijkt een 
negatieve insteek, maar we 
zien er ook iets positiefs in: 
wij zijn samen Baalder, wij 
zijn samen onze kerk, hoe 
kunnen we daar met elkaar 
verantwoordelijkheid voor 
nemen op een plezierige 
manier? We gaan het 
gewoon positief oppakken 
met elkaar! 

 
Hernieuwde 

kennismaking 
 

In het voorjaar hebben we 
als kerkenraad besloten dat 
ds. Wim van der Wel 
mensen gaat bezoeken 
waar hij sinds januari 2016 
niet meer is geweest en 
mensen waar hij nog nooit 
is geweest. Toen hij in onze 
wijk kwam werken is er een 
briefje rondgegaan waarop 
mensen konden aangeven 
of ze wilden kennismaken. 
Veel mensen hebben daar 
toen gebruik van gemaakt, 
die zijn uiteraard allemaal 
bezocht. En velen zijn in de 
loop der jaren (veel) vaker 
bezocht. Maar een 
hernieuwde ronde levert 
ook veel op: nieuwe 
contacten hernieuwde 
contacten. Hoe gaat die 
kennismaking in z’n werk? 
Alle adressen waar ds. van 
der Wel nog nooit was én 
de adressen waar hij dus 
sinds januari niet meer was 
krijgen een brief met de 
vraag: wil je hem een keer 
ontmoeten, vul dan het 
formulier in, dan maken we 
een afspraak. Inmiddels 
heeft een heel aantal 
mensen daar gebruik van 
gemaakt en zijn er nu 
brieven rondgebracht in de 
secties  8  en 9. Verreweg 

de meeste bezoeken zijn in 
secties 1 tot en met 7 
afgelegd. Mooi om te doen! 
Wie op de één of andere 
manier geen brief kreeg, 
maar wel graag wil dat ds. 
van der Wel langskomt: 
w.vanderwel@protestantsekerk.nl 
of tel 272860. 
 
 

Mannen- en 
vrouwenactiviteit 

 
Op 24 november organiseren 
Jennifer ter Horst en Jasper 
Nijman een vrouwen- en 
mannenactiviteit. De 
activiteiten vinden apart van 
elkaar plaats, maar de 
afsluiting doen we gezamenlijk 
onder het genot van een 
drankje en een hapje, die de 
mannen desnoods hebben 
bereid!! De rollen zijn op deze 
dag even omgedraaid. 
 
De dames gaan deze middag 
creatief met elkaar aan de 
slag. Iedereen mag zelf weten 
wat zij gaan doen, als het 
maar iets creatiefs is. 
Ondertussen is er gelegenheid 
om met elkaar te praten en/of 
“goede gesprekken” te voeren. 
 
Voorafgaand aan de 
activiteiten vindt er een 
kennismakingsspel plaats. 
IEDEREEN, ongeacht leeftijd, 
IS WELKOM. 
 
Lijkt het u/jullie  leuk om hierbij 
aanwezig te zijn? Opgave kan 
dan voor 10 november via 
jenniferterhorst@live.nl (of 
schiet Jennifer even aan in de 
Baalderdienst, dan kan ze uw 
naam noteren op de lijst). 
 
We zouden het erg fijn vinden 
als u er bij bent. Want het doel 
is: “Samen kerk zijn”!. Dat 
willen we toch allemaal? 
 
Groetjes, Jennifer en Jasper. 
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Koffieochtenden 
in de boerderij 

 

Dit najaar gaan we op 
woensdag 20 november 
weer van start met de 
gebruikelijke 
koffieochtenden in de 
Wijkboerderij. Er zal weer 
een spreker zijn, deze keer 
komt er iemand van fysio 
De Haere, die iets komt 
vertellen over valpreventie. 
Kan voor ouderen belangrijk 
zijn! De 2e ochtend zal 
waarschijnlijk weer door 
samenwerking of 
uitnodiging met de GKV 
plaatsvinden in Het 
Morgenlicht. Daarvan is de 
datum rond half januari. De 
3e ochtend vindt plaats op 
woensdag 25 maart in het 
voorjaar. Nadere info volgt 
langs deze weg en op de 
Kerkgroet. De 70 plussers 
krijgen ± 2 weken vooraf 
weer de uitnodiging in de 
bus. U bent van harte 
uitgenodigd namens onze 
Diaconie! 
 

Samen doen…, 
als je hulp zoekt 

 
Onlangs hadden we overleg 
met alle contactpersonen en 
ouderlingen en diakenen. 
Te gast was o.a. Freddy 
van Faassen. Hij werkt bij 
“samen doen”, de 
gezamenlijke hulp-
organisatie vanuit de 
burgerlijke gemeente. Dat 
was een mooi overleg, 
waarbij we ontdekten dat 
we wat aan elkaar kunnen 
hebben. Samen doen aan 
ons, omdat wij onze wijk 
goed kennen, wij aan 
samen doen, omdat ze 

professionele hulp bieden 
(bij opvoedproblemen, 
verslaving, geldproblemen, 
drugs enz.) die wij niet altijd 
kunnen bieden als kerk. 
Niet ieder in onze wijk kent 
de weg naar samen doen. 
Daarom besteden we er in 
onze nieuwsbrief aandacht 
aan. Je kunt ze gratis bellen 
en de hulp is ook gratis. 
Gewoon even bellen naar 
14-0523 en vragen naar 
samen doen. Kijken op de 
website kan ook: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/
samen-doen.html 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65+ kring 
 
De 65+ kring is inmiddels van 
start gegaan. We gaan ons dit 
seizoen met dezelfde thema’s 
bezig houden als dat we dat 
doen in de diensten in de 
Kamp. De komende keren 
komen we samen op 14 en 28 
november in de Schakel. We 
starten om 9.30 uur met een 
meditatief moment in de 
kerkzaal en gaan dan op een 
plezierige én inhoudelijke 
manier met elkaar het gesprek 
aan. Wie mee wil doen, schuif 
gewoon aan! 

 
Eetcafé 

 
Maandelijks is er in de 
wijkboerderij op, meestal de 
derde dinsdag van de 
maand, een gezellig 
eetcafé. Je kunt je opgeven 
vanaf de donderdag ervoor 
via 0633479569. In 
november is het eetcafé op 
de 19e geopend vanaf 17.15 
uur. Gewoon doen, gezellig! 
Kosten van de maaltijd? 
Vrije gift! Die vrijwilligers 
kunnen machtig lekker 
koken! 

 
  

 
 

 
 

Basiscatechisatie 
 

Na de herfstvakantie starten 
we weer de 
basiscatechisatie. Dat is 
catechisatie voor alle 
kinderen van groep 7 en 8 
van de basisschool. De 
kinderen krijgen een 
uitnodiging zo rond de 
herfstvakantie, dan worden 
er groepen gemaakt en 
dan…, dan is het zes weken 
basiscatechisatie. Drie keer 
voor en drie keer na de kerst 
ná schooltijd. De kinderen 
worden eerst ontvangen met 
ranja, cola en iets lekkers en 
dan gaan meester Henk en 
meester Henk met hen er 
iets gaafs van maken. 
Vorige jaren deed meester 
Henk dat met ds. Wim, maar 
dat doen we dus nu niet 
meer vanwege het lager 
aantal uren dat ds. Wim 
gaat werken. Jámmer, maar 
meester Henk en Henk zijn 
een geweldig duo! Wie zijn 
meester Henk en meester 
Henk? Henk Zweers – zijn 
hele werkzame leven 
werkzaam in Heemse als  
meester en wonend in onze 
wijk – én Henk Jansen, 
wonend in onze wijk en tot 
vorig jaar werkzaam op de 
Elzenhof. Meesterlijk!!! 
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