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Met gepaste nabijheid 
 
Ieder mens heeft het 
nodig: dat er aandacht is 
voor jou en jouw verhaal. 
Ieder mens kan het ook 
geven: aandacht aan een 
ander. Misschien is dat 
wel extra nodig deze tijd. 
Ik hoop dat we dat 
allemaal proberen: geven 
en ontvangen. Vanuit de 
kerkelijke organisatie 
proberen we het uiteraard 
ook: ouderlingen, 
contactpersonen en 
predikant. Ook daar geldt 
dat we ons aan de  

 
 
 
voorschriften van de 
overheid en de landelijke 
kerk mogen/moeten 
houden. Zoals het nú is, 
mogen we nog bij elkaar 
op bezoek komen, 
althans, je mag drie 
mensen ontvangen in je 
huis. Maar het kan 
zomaar zijn, dat je het 
zelf eng vindt om mensen 
op bezoek te krijgen óf 
juist om zelf op bezoek te 
gaan. Geef het eerlijk 
aan, schaam je niet als je 
niet durft!! En wees ook 
eerlijk als je klachten hebt 
(normaal zeg je geen 
afspraak af omdat je een  

 
 
 
loopneus hebt, nu is het 
een heel goede reden om 
het wél te doen). En 
gelukkig zijn er vandaag 
meer middelen om elkaar 
te zien dan alleen bij 
elkaar op bezoek te gaan: 
appen, bellen, kaartje, 
videobellen enz. Maar 
geef het wél aan als je 
contact hebt! Of neem 
zelf het initiatief om 
iemand te bellen/briefje 
enz.  
 

 
 
 

Gung Ho!        23 oktober 2020 
 
Ik ben een boekje aan het lezen dat gaat over de onbetaalbaarheid van persoonlijke 
betrokkenheid. De eekhoorn, de bever en de gans worden als voorbeeld gesteld voor 
menselijk gedrag en het aansturen van dat gedrag. Zweverig? Nee, het is een boekje 
wat je in één adem uitleest. En telkens weer komt het gedrag van de leider (en dat is in 
feite ieder mens) er op neer, dat hij/zij de idee heeft en geeft dat de andere er toe doet. 
In alles.  
Een klein voorbeeldje: De stoelenzetter is bezig met een hele simpele handeling: stoel uit 
de kar, uitklappen en neerzetten. Maar hoe belangrijk is deze handeling? Als de 
stoelenzetter dit niet zou doen, dan moeten wij de hele dienst staan en dat is niet goed, 
voor de rug, de spieren of wat dan ook. Als je de stoelenzetter een compliment geeft 
voor zijn/haar werk, dan is de kans groot, dat je een reactie krijgt: “Maar ik doe het ook 
met plezier!” Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat ene zinnetje. Voldoening krijgen uit wat 
je doet. Gung Ho! 
 
Beseffen wij onszelf wel, hoe belangrijk het is, dat de ander jou ziet en jij de ander? Het 
stukje hieronder begint met “Ieder mens heeft het nodig: ….” Gezien te worden. Het is 
heel moeilijk in deze periode en in de donkere dagen van de herfst en de winter om 
elkaar te zien en dan in letterlijke zin. Daarom ook deze nieuwsbrief, zodat we toch nog 
iets van elkaar kunnen zien (en horen). 

   Veel leesplezier. Jan Bakker 
 

 

http://www.protestantsekerk.nl/


Er is een tijd om…., 
wat gedachten 

 
Er staat in het boekje 
Prediker – hoofdstuk 3 – 
een indrukwekkende 
tekst: er is een tijd op te 
baren en een tijd om te 
sterven, een tijd om af te 
breken en om op te 
bouwen, om te omhelzen 
én om af te weren. En zo 
gaat dat maar door. En 
dan staat er op een zeker 
moment zoiets als “een 
mens doorgrondt nooit 
precies de weg die God 
met deze wereld aan het 
gaan is, maar je kunt wél 
– van God gekregen – 
inzicht hebben in de tijd 
waarin je leeft. Dat 
scheelt soms, als je een 
beetje doorhebt in wat 
voor tijd je leeft. Wie 
bijvoorbeeld in de winter 
hoopt dat je lekker in je 
zwembroek bij de 
Oldemeijer aan het strand 
kan gaan liggen, mist 
inzicht in de tijd. Lekker 
goed ingepakt wandelen 
bij wat lekker weer kan 
weer wel.  Dan snap je 
wél hoe de tijd in elkaar 
zit en kun je er het goede 
uithalen, wat er op dat 
moment wél in zit. Daar 
schrijft Prediker ook naar 
toe in dat prachtige 
hoofdstuk: Ik heb 
vastgesteld dat voor de 
mens niets goeds is 
weggelegd, behalve 
vrolijk te zijn en van het 
leven te 
genieten. 13Want 
wanneer hij zich aan eten 
en drinken te goed doet 
en geniet van al het 
goede dat hij moeizaam 
heeft verworven, is dat 
een geschenk van God. 
Daar zit dus blijkbaar de 

diepste bedoeling van 
God. 
Er is een tijd om wat in 

de war te zijn 
Iedereen heeft het wel 
eens privé: dat er dingen 
gebeuren die je een 
beetje of flink van slag 
maken. Zorgen over je 
werk, je partner, je relatie, 
zeg maar over dingen die 
je na aan het hart liggen. 
Een tijdlang kun je er 
onzeker van zijn omdat je 
niet weet hoe het gaat 
aflopen. Het is nu een 
heel bijzondere tijd. Door 
het Coronavirus zijn we 
eigenlijk allemaal een 
beetje (sommigen) of flink 
(anderen) van slag. Word 
ik ziek? Wordt een 
geliefde ziek? En dan? 
Hou ik mijn werk? Gaat 
mijn pensioen dalen? 
Houden we wat vrede 
onder elkaar? Houden we 
het vol als we langere tijd 
weinig contact hebben? 
Kan ik het aan als de 
maatregelen telkens weer 
veranderen en ik weer 
niet weet waar ik aan toe 
ben? Misschien goed om 
het tegen elkaar te 
zeggen: dit is een tijd 
waarin je het soms niet zo 
heel goed weet. De één 
heeft daar meer last van 
dan de ander. Je kunt er 
moe, moedeloos van 
worden. Als dat zo is, 
probeer het te 
accepteren, het hoort bij 
deze tijd en praat erover 
met een ander. Dat 
scheelt vast wat, al lucht 
het maar wat op. 
 

Er is een tijd om wat 
verdeeld te zijn 

Wat me ook opvalt in 
gesprekken is hoe 
verschillend mensen 
tegen het virus aankijken. 

Ik praat met mensen die 
doodsbang zijn en al 
tijden de deur niet 
uitkomen. Ik praat ook 
met mensen die grote 
twijfels hebben bij wat de 
overheid allemaal vertelt 
en of het allemaal wel zo 
erg (niet dus, in hun 
ogen) is met dat virus. 
Dat kan soms leiden tot 
onbegrip en spanning en 
verdeeldheid. Blijkbaar 
hoort ook dat bij deze tijd 
van verwarring. Soms 
best lastig dus, zeker als 
het in één gezin is of 
soms onder vrienden of in 
een kerkelijke commissie 
enz. De Engelsen hebben 
een mooie uitdrukking 
(vertaald): laten we het 
erover eens zijn dat we 
het hier niet over eens 
zijn. En laten we van 
daaruit dan kijken hoe we 
elkaar ter wille kunnen 
zijn. Maar laten we ook 
proberen om niet in 
energie-verslindende 
discussies terecht te 
komen, waar deze tijd al 
veel van een ieder vraagt. 
Het zou jammer zijn als 
een heel klein virus grote 
conflicten veroorzaakt. 
 

Er is een tijd om 
teleurgesteld te zijn 

Er kan heel veel niet in 
deze tijd. Trouwerijen, 
verjaardagen met 
kameraden en familie, 
intocht Sinterklaas, enz. 
Zelfs kerstnachtdiensten 
kunnen nu niet doorgaan. 
Zie verderop. Zeg maar al 
die dingen die te maken 
hebben met feest en die 
vreugde en vrolijkheid 
brengen in het leven. Dat 
vergrijst het leven. Laten 
we gewoon onszelf 
toestaan om dat van tijd 
tot tijd knap vervelend en 



verdrietig te vinden. En 
laten we tegelijkertijd ook 
proberen om ons daar 
niet door klein te laten 
krijgen. Overwin het 
kwade door het goede. 
Kijk ook naar wat wél kan 
en vier dat, want het zou 
echt jammer zijn - ook 
vanuit de bedoelingen 
van onze Schepper! – als 
het virus alle 
levensvreugde uit ons 
leven trekt.  
 
Er is een tijd van leren 
loslaten en overgeven 

Als ik (wvdw) voor mezelf 
spreek: als westers 
modern mens heb ik zelf 
heel graag touwtjes in 
handen en dingen onder 
controle.  Dat maakt het 
dus lastiger om om te 
gaan met dat wat je niet 
in je handen hebt: 
toekomst, gezondheid, 
welvaart, geluk, geloof… 
Dat maakt onzeker. En 
tegelijk zou het ook een 
oefening kunnen zijn in 
loslaten, vertrouwen, 
overgeven….. Als God er 
is – en dat geloof ik – en 
als Hij met ons is op 
verrassende manieren 
(zijn Naam, ik zal er zijn 
op mijn manier), dan zou 
dit óók nog een tijd 
kunnen zijn van leren 
vertrouwen. En komt het 
hoe ook wel goed. 
Hoe ook, hoe je ook zelf 
in deze tijd zit, ik wens je 
inzicht in de tijd,  veel 
sterkte én toch ook 
vreugde toe. 

 

Komende 
(Baalder)diensten 

 
De diensten in november 
 
De Algemene Kerkenraad 
is dat deel van het 
kerkbestuur dat 
verantwoordelijk is voor 
de gebouwen. In die raad 
zitten mensen uit alle 
wijken. Vanwege het 
oplopend aantal 
besmettingen en de 
maatregelen van de 
regering heeft de raad 
besloten dat er vanaf 1 
november op 3 plaatsen 
in Hardenberg in onze 
Protestantse Gemeente 
kerkdiensten worden 
gehouden. In Radewijk 
gaan Baalderveld en 
Radewijk om beurten 
kerkdiensten houden, in 
de Hessenwegkerk doen 
Heemse en Marslanden 
dat en wij als Baalder 
gaan om de beurt met 
Centrum dienst houden in 
de Höftekerk.  
Dat betekent dus dat de 
KAMPDIENSTEN tot 
nader order niet 
doorgaan. Er is één 
uitzondering: de dienst 
van de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar – 22 
november – gaat wél door 
in de Kamp. Het is voor 
de families van mensen 
die overleden mooi dat ze 
wél de gedachtenisdienst 
kunnen meemaken net 
zoals dat voor ons als 
gemeente dat ook is.  
Voor alle diensten blijft 
staan: maximaal 30 
bezoekers – exclusief 10 
vrijwilligers/medewerkers 
- , 10 kinderen tot en met 
12 jaar. Je kunt je dus 
telkens aanmelden via de 
app, scipio. 
 

In november hebben ds. 
van der Wel en ds. 
Noordmans de diensten 
als volgt verdeeld: 
1, 4 (dankdag) en 8 
november: Noordmans 
15 november: van der 
Wel; doop van twee 
kinderen 
22 november: Noordmans 
in de Höftekerk, van der 
Wel in de Kamp, laatste 
zondag van het kerkelijk 
jaar (we nodigen de 
families van de overleden 
mensen uit om een kaars 
te ontsteken) 
29 november: van der 
Wel: we vieren dan de 
doop van Nel Bolte 
 
De diensten in 
december… 
 
Het is eind oktober als we 
deze brief schrijven. 
Normaal – wat is dat ook 
al weer? – zijn we dan al 
druk aan het 
voorbereiden met de 
kerstdiensten. We gaan  
er vanuit dat die niet 
doorgaan. Dat is het 
meest realistisch. Het is 
ook echt teleurstellend, 
want de 
kerstnachtdiensten in 
Baalder zijn altijd een 
soort hoogtepunt in het 
jaar. Wat we wél doen is 
dat we met een kleine 
groep aan het kijken zijn 
wat er wél kan. En 
uiteraard moet dat dan 
zeer coronaproof zijn. Als 
een volgende nieuwsbrief 
uitkomt (begin december) 
kunnen we daar meer 
over zeggen.



De scipio app …… 
Het is zo handig 

 
De kerk heeft een app en 
die is heel handig voor op je 
smartphone. We merken dat 
steeds meer mensen deze 
downloaden en er gebruik 
van maken. Je kunt er van 
alles mee: je aanmelden 
voor de Baalderdiensten 
(met 1 druk op de knop), 
alle nieuwsbrieven lezen en 
collectes betalen.  
 
Hoe kun je de app 
downloaden? Als je 
mailadres bij het kerkelijk 
bureau bekend is (zo niet, 
bel dan even of mail even, 
tel. 680833 of 
kerkelijkbureau@pknharden
bergheemse.nl) kun je de 
app downloaden (zowel 
voor Apple als voor Android) 
en je met je mailadres 
aanmelden. 
 
Bijna iedereen heeft een 
smartphone. Als 
wijkgemeente 
communiceren we op veel 
manieren: deze nieuwsbrief, 
kerkklank, onze eigen 
website 
(www.pknbaalder.nl), 
facebook, instagram én 
twitter. Maar alles staat dus 
ook op de app. Gewoon ff 
doen!!!!  
 

De kerkenraad 
 
In een vorige nieuwsbrief 
hebben we aan jullie als 
leden gevraagd of jullie 
akkoord gaan met een 
wijziging in de samenstelling 
en werkwijze van de 
wijkkerkenraad. Daar is één 
– positieve – reactie 
opgekomen en voor de rest 
hebben we niets gehoord. 
Dat vatten we op als “geen 

bericht is goed bericht en 
wie zwijgt stemt toe”. We 
gaan dus zo snel mogelijk 
proberen de nieuwe manier 
van werken in te zetten. 
Ook dat is weer 
ingewikkeld, omdat we niet 
samen kunnen komen als 
wijkkerkenraad. Dat heeft te 
maken met opnieuw een  
besluit van de Algemene 
Kerkenraad die zoveel 
mogelijk de vergaderingen 
wil beperken. We gaan wel 
kijken of we in groepen on-
line kunnen vergaderen: de 
ouderlingen apart én de 
diakenen apart. Ook hier is 
het devies: als het niet kan 
zoals het moet, moet het 
maar zoals het kan…. 
 

2e Bezoekronde  
ds. van der Wel 

 
Aan het begin van het 
vorige jaar is ds. van der 
Wel begonnen met het 
bezoeken van mensen waar 
hij óf de afgelopen 4 jaren 
niet meer is geweest óf bij 
mensen die hij nog nooit 
bezocht omdat ze bij de 
eerste kennismakingsronde 
hadden aangegeven geen 
behoefte te hebben aan 
bezoek terwijl ze nu wél 
bezoek wilden hebben.  
Inmiddels is die 
bezoekronde bijna 
afgerond. De laatste sectie 
– 12, Baalderesch – wordt 
nu bezocht. Het is een 
mooie ronde geweest 
waarbij er contacten werden 
gelegd met mensen waar 
nog géén contact mee was 
geweest én met mensen 
waarmee de contacten weer 
werden opgefrist.  
 
Ik (wvdw) ga nu proberen 
ook de mensen van 80+ 
weer wat te benaderen 

vanaf november. Dat ga ik 
(wvdw) – vanwege de 
leeftijd van deze mensen én 
de huidige situatie – vooral 
telefonisch doen.  
 
Er speelt nog iets anders 
ook: in het nieuwe jaar 
(2021) zal duidelijk worden 
hoe de financiële situatie 
van onze kerk is. Twee 
factoren spelen daarbij een 
rol: zijn de bezuinigingen 
die de Algemene 
Kerkenraad voorstelde 
gelukt? Wat zal de 
opbrengst zijn van 
Kerkbalans 2021, zeker met 
de coronacrisis? Die twee 
factoren zullen 
meebepalend zijn hoeveel 
fte – totaal aan 
predikanten/kerkelijk 
werkers – er benoemd 
zullen worden én – van 
daaruit – hoeveel fte houdt 
onze wijk over voor het 
predikantschap. Dat is nu 
nog 90%..... Ook in dat 
opzicht dus: onzekerheid en 
een oefening in loslaten en 
vertrouwen én samen de 
schouders eronder….. 
 

Voor wie klem loopt….. 
 
Wie behoefte heeft aan een 
gesprek…, bel een 
contactpersoon, ouderling 
of predikant. Voor wie in 
deze periode financieel  
klem loopt, schaam je niet, 
zoek contact met diaken of 
predikant!! Laat de schulden 
niet oplopen, maar trek snel 
aan de bel.  
 
Voor wie praktische hulp 
nodig heeft en geen 
familie/vrienden enz, heeft: 
bel het noaberschap!! Tel. 
06-18408032.
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