
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 
 

Beste lezers,  
 
Voor jullie ligt een nieuwe nieuwsbrief “in coronatijd”. Voor komende maand (juli) gaan we één 
brief maken. Vanaf augustus gaan we weer – een tijd lang, tijdens Corona – verder met 2 
brieven per maand. We houden deze voorlopig op “één A-viertje”.  
Een hartelijke groet, 
 
Jan Bakker, voorzitter van de Wijkkerkenraad. 
 
Wel en wee 
We horen dat er een soort 
honger is: wanneer kunnen 
we elkaar weer zien in 
levende lijve. Daar kom ik 
zo op terug. Wat wél echt 
een mogelijkheid is, is 
meeleven via kaart en 
gebed. Ik wil graag een 
warm pleidooi voeren voor 
twee dingen. 
 
1, Voor velen van ons 
wordt het leven weer wat 
“normaler”, zij het op 
anderhalve meter. Velen 
gaan weer naar de 
camping enz. Heerlijk dat 
dat kan!!! Geniet het! 
 
Voor mensen in 
verzorgingshuizen/instellin
gen én hun familie is het 
leven nog steeds écht 
anders! Probeer het je in te 
denken dat je je geliefde 
(kind/ouder/partner) één 
keer per week een uurtje 
mag zien. Doe hen écht 
een plezier en laat even 

wat van je horen. Je kunt 
denken aan: 
Joël Bakker woont op het 
Grasklokje 80, vader Jan 
woont met Remy, broer  
van Joël, aan de 
Singelberg 65.  
Dhr. B. Lenderink woont 
ook in de Meander, maar 
dan aan de Bramerstraat 
68 (zelfde postcode) en 
zijn vrouw, mevr. B. 
Lenderink-Waterink, woont 
aan de Woerte 16, 7772 
JP.  
 
Mevr. K. Bremmer-Bouma 
woont aan de Schoutenhof 
63, de Bosrand, 7773 CC.  
 
Mevr.  Muis woont aan de 
Beekberg 71 en haar zoon 
Martin woont aan het 
Grasklokje 45, 7772 NN.  
 
Verder noemen we 
uiteraard onze mede-
wijkbewoners van de 
Niehof: Singelberg 7a,      
 

7772 DA  
 
Mevr. Trijnie Oosterkamp 
woont De Baander 21, 
Clara Feijoenaheem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD, 
Hardenberg. Haar man 
woont aan de Baalderesch 
6, 7772 JV.  
 
Dhr. H. Valk woont in de 
Meander, Burg. 
Bramerstraat 70 (7772CE) 
en zijn vrouw – mevrouw 
M. Valk-Perdok  - 
Vechtwachter 5, 7772 WE.  
 
2, Verder: ik denk dat ieder 
van ons wel iemand kent, 
waarvan je weet dat 
diegene   het fijn vindt om 
een telefoontje te krijgen. 
Als we dat nou allemaal 
doen, een telefoontje naar 
iemand, waarvan je weet 
dat die  dat best kan 
gebruiken, dan maken vele 
handen licht werk. 
 

Noaberschap 
We brengen het opnieuw 
onder de aandacht, het 
noaberschap. Wie omhoog 
zit met een klus, 
boodschappen enz. in 

deze bijzondere tijd kan 
gerust bellen naar het 
Noaberschap. Er zal 
worden gekeken hoe we 
dan kunnen helpen, 

uiteraard binnen de 
grenzen van de 
anderhalve meter enz. 
Telefoon: 06-18408032. 
 

 
 
 

http://www.protestantsekerk.nl/


Kerk zijn na de zomer 
Corona maakt veel dingen 
ingewikkeld. Vragen als 
“met hoeveel mensen kun 
je samenkomen voor een 
kerkdienst, maar 
bijvoorbeeld óók voor een 
gespreksactiviteit (kring, 
rock solid, kerkenraad)? In 
de maand augustus gaan 
we creatief aan het denken 
over hoe we dat als wijk 
Baalder kunnen doen: op 
gepaste afstand elkaar 
zeer nabij zijn en met 

elkaar een gemeenschap 
vormen. In de eerste brief 
van augustus willen we 
daar wat over vertellen. Zo 
zijn we nu al bezig met na 
te denken over “hoe gaat 
we de Baalderdiensten 
organiseren” (mag met 100 
mensen en zónder met 
elkaar te zingen). We 
zullen gaan kijken of we ze 
kunnen gaan live-
streamen. Maar ook: hoe 
gaan we de startzondag 

doen zodat we elkaar niet 
in gevaar brengen maar 
elkaar wél ontmoeten. 
Laten we het vooral samen 
als een uitdaging met 
misschien ook wel nieuwe 
kansen zien. Met soms 
ook gewoon “balen dat het 
zo anders gaat….” Maar 
vooral de moed en het 
geloof, de hoop, de liefde 
én het plezier niet 
verliezen! 

 
De diensten tot september 
Ondertussen is er wel 

wekelijks een kerkdienst 

via de livestream vanuit de 

Opgang in Radewijk. Let 

op: die is te volgen vanaf 

het YouTubekanaal van 

PKN RADEWIJK (Dus niet 

meer vanaf PKN 

Baalder!!!) en het begint 

telkens om 10.45 uur. De 

dienst is ook met beeld via 

kerkomroep.nl te volgen 

onder “Radewijk”. Voor de 

komende zondagen zijn de 

volgende voorgangers 

gepland:  21 juni, Yvonne 

van Benthem, 28 juni ds. 

Wim van der Wel, 5 juli ds. 

Pieter Noordmans, 12 juli 

ds. Piet Langbroek.  

 
Een mijlpaal 
Zondag 14 juni was er een 
kerkdienst vanuit het 
Morgenlicht. Deze werd 
uitgezonden door RTV 
oost, rechtstreeks. De 
bedoeling van deze 
diensten is dat ze 
oecumenisch zijn, d.w.z. 
dat er meer 
kerkgenootschappen in 

meedoen. In dat kader 
werd mij (wvdw) gevraagd 
of ik samen met collega 
Adrian Verbree de dienst 
wilde doen. En zo 
gebeurde het! Het werd 
een fijne en bijzondere 
ervaring. We zullen wel 
zien wat dit voor de 
toekomst uitwerkt, maar nu 

is het vooral mooi dat het 
nú kan! Wie de dienst wil 
terugkijken: 
https://www.rtvoost.nl/tv/pr
ogramma/1056/Oecumenisc
he-
kerkdienst/aflevering/548165 

 

 
Avondgedachten 
We krijgen veel positieve 
reacties op wat we als 
voorgangers dagelijks 
doen. Daarom gaan we er 
zeker tot aan september 
mee door, uiteraard niet 

als een voorganger 
vakantie heeft. Maar in de 
regel is Neeltje Jonkers op 
maandag, Henry Dorgelo 
op dinsdag, Wim van der 
Wel op woensdag, Pieter 

Noordmans op donderdag 
en Yvonne van Benthem 
op vrijdag te zien op het 
PKN Baalder youtube 
kanaal én ook op PKN 
Baalder facebook.   

 
De kerk is open… 
Iedere maandag-
zaterdagmorgen van 10-12 
én op donderdagavond 
van 19.00-20.30 uur is de 
Höftekerk open voor stilte, 

meditatie, gebed. Je kunt 
zó binnenlopen en daar 
een tijdje heerlijk rustig 
zitten. Het is 
georganiseerd door het 

Platform van kerken i.s.m. 
de Algemene Kerkenraad 
van onze plaatselijke 
gemeente. 

 
Coronatijd en de kinderen 
Iedere zondag wordt er 
door de kinderdienst van 
Heemse een dienst 

gemaakt. Je kunt die 
volgen via het 
youtubekanaal van PKN 

Baalder en/of via PKN 
Baalder op Facebook.   
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