
   
Protestantse wijkgemeente Baalder

Een bespiegeling….       1 april 2021 
 
Er zijn ouderen onder ons die de oorlog hebben meegemaakt, als puber, als kind. Vijf 
jaren lang! Wij zitten nu inmiddels ruim een jaar in een zeer bijzondere tijd. Zo bijzonder 
en gewelddadig als de oorlog was en is het niet. Er is geen vijand die ons land bezet 
houdt. Maar het is ook niet niks.  
 
Als corona voorbij is – d.w.z. als het onder controle is – zeggen we over twintig jaar nog 
tegen elkaar: weet je nog, dat jaar van Corona….  
 
Er is dus wél een virus dat wereldwijd veel stillegt. Ik merk vermoeidheid bij een aantal 
mensen, niet bij iedereen. Blijkbaar hebben we een soort basisbehoefte aan elkaar zien, 
op terras zitten, elkaar knuffelen, elkaar spreken, sporten. We kunnen er best een tijd 
zonder, maar op den duur worden we plantjes die te weinig water en zon krijgen: we 
verpieteren wat. Hangende blaadjes…. Sommige mensen worden écht somber.  
 
In de oorlog dronken mensen surrogaatkoffie. Nepkoffie. Beter dan niks. Ik ben 
bijvoorbeeld blij met de online-diensten, maar, echt, het voelt soms zó ontzettend kaal en 
leeg voorgaan in een lege kerk….Ik mis jullie dan echt! Tegelijk is het écht beter dan 
niks. Ik hoop dat we het nog even volhouden met elkaar en ik bewonder ieders 
creativiteit.  
 
Er zijn mensen die allemaal in een apart appartement wonen, maar die in hun voordeur 
gaan zitten en zo elkaar zien en samen koffiedrinken. Er zijn mensen die samen gaan 
wandelen. En wie had ooit gedacht dat we met elkaar online konden bingoën, maar 
Hermen Dorgelo, Erik Everts, Ellen Kapteijn en Marith van Olst zetten ons als gemeente 
aan het online-bingoën. Super! 45 mensen hadden plezier. Met dat soort dingen – 
creativiteit en volhouden – moeten we doorgaan. Nog een tijdje… 
 
De andere kant: ook al heeft dat virus ons nu ruim een jaar in de greep, hoe bijzonder is 
het dat er nu al diverse vaccins zijn – zó snel – en we tegen de zomer waarschijnlijk 
allemaal weer veel meer kunnen. Dat is onder de omstandigheden wel enorm knap van 
de wetenschap én alle mensen in de zorg. Reden waarom we ondertussen een klein 
groepje in het leven hebben geroepen om iets feestelijks te gaan bedenken om op een 
goede en passende én vreugdevolle manier straks de draad weer op te gaan pakken.  
 
Voor wie ondertussen het niet meer volhoudt, schaam je niet, neem gerust contact op 
met je wijkteam, met de predikant. Gewoon doen! 
 
Ds. Wim van der Wel 
 
Dit gaat voorbij 
 
Wim begint zijn stukje met de oorlog van 75 jaar geleden. 
In die oorlog maakte één van de onderduikers bijgaand 
schilderijtje van voedselbonnen en de tekst “Dit gaat voor- 
bij”. De hoop én het vaste vertrouwen wat hieruit spreekt, 
mogen we ook in deze tijd koesteren. Dit plakwerk, een schilderij kun je het niet noemen, 
hing, zolang als ze geleefd hebben, bij mijn pake en beppe in de kamer. Het werd nooit 
benoemd, er werd geen aandacht aan besteed. Het was er, net zoals het vertrouwen op 
een nieuwe tijd. Vertrouw er maar op.    Jan Bakker. 

 

http://www.protestantsekerk.nl/


 
Kampdiensten in 

de Hoftekerk 
 
Voorlopig gaan we 
gewoon maar door met 
onze diensten in de 
Höftekerk sámen met 
wijk centrum. In de 
regel gaat ds. 
Noordmans telkens op 
de 1e en 3e zondag 
voor de maand voor en 
ik op de 2e en 4e 
zondag. Daarmee 
blijven we in elk geval 
in het ritme van hoe we 
de diensten ook altijd 
vieren in de kamp.  
 
De diensten zijn altijd 
live te volgen op ons 
youtube kanaal van 
PKN Baalder en daar 
uiteraard ook op terug 
te zien.  
 
Wat wel weer 
verandert: er mag weer 
“live-muziek” zijn in de 
kerk. Daar zijn we blij 
mee. Om het karakter 
van onze 
baalderdiensten wat te 
handhaven doen we 
het net als anders: de 
ene dienst de band, de 
andere dienst het koor. 
Maar.., beide zingen en 
spelen wel in kleine 
bezetting vanwege het 
virus. In april zijn het de 
volgende diensten:   

 

11 april zal het thema  
“sterk en zwak” zijn. 
Het gaat over het 
oerbijbelse fenomeen 
dat de God van Israël – 
en van Jezus – een 
zwak heeft voor allen 
en alles wat kwetsbaar 
is. In een aantal 
opzichten gaat dat 
haast in tegen de 
natuur van ons 
mensen.  
 
Ten tijde van de 
ECONOMISCHE crisis 
werden verzorgings-
huizen gesloten, werd 
er bezuinigd op de 
zorg.  
Tijdens de CORONA 
crisis was er opeens 
een ander geluid: zorg 
voor de zorg en de 
kwetsbaren.  
 
We gaan lezen uit 
Openbaring van 
Johannes, waarbij de 
overheid kiest tegen de 
zwakken én we lezen 
uit het laatste hoofdstuk 
van het evangelie van 
Johannes, waarbij 
duidelijk wordt  dat het 
volgen van Jezus soms 
véél vraagt. Principes 
en geloven leveren je 
wat op én kosten je 
wat! De nu-je-
onderwegband speelt 
en zingt mee. 
 

Op 25 april is er dan de 
tweede Baalderdienst. 
Thema “Zelf sterker 
worden…”  
 

We lezen door in het 
boek Openbaring. We 
komen uit bij Hoofdstuk 
12 en lezen daar 
spannende verhalen 
over een draak, een 
maagd, een kind. Het is 
beeldtaal voor de kerk 
in die dagen: mensen 
worden vanwege hun 
geloof vervolgd. Lukt 
het ze om vol te 
houden? Of zijn ze zó 
bang dat ze hun geloof 
en hun principes 
opgeven.  
We lezen opnieuw ook 
uit hoofdstuk 21 over 
Petrus die met zijn 
dood “God eert”: 
sterven voor je geloof in 
God!!?? En dat nog wel 
door Petrus die ten tijde 
van het proces tegen 
Jezus te bang was om 
voor zijn geloof uit te 
komen. Je kunt dus 
“zelf sterker worden”. 
Het liedboekkoor zingt 
voor ons.   
 

De voedselkast 
 

Een idee uit Hengelo…. 
Daar is in een wijk als 
de onze een 
voedselkast. Mensen 
die eten (vooral 
houdbaar!) over 
hebben kunnen dat in 
een kast zetten die 
overdag geopend is. 
Mensen die eten nódig 
hebben kunnen het 
eruit halen, gratis! Het 
loopt daar in Hengelo 
gesmeerd en heeft daar 
echt een functie.  
 



 
 

Vanuit de diaconie 
gaan wij dit experiment 
overnemen. Binnen niet 
al te lange tijd zal bij de 
wijkboerderij een kast 
komen te staan en daar 
zullen we uiteraard dan 
via sociale media 
uitgebreid aandacht 
aan geven, zodat wie 
wat over heeft er wat in 
kan doen en wie wat 
nodig heeft het eruit 
kan halen. Juist omdat 
het een wat drukke, 
neutrale plaats is val je 
ook niet op als je er óf 
wat in doet óf wat 
uithaalt, zodat de 
anonimiteit behoorlijk 
gewaarborgd is. 
Sowieso is de boerderij 
óók al de plek waar nog 
steeds ons 
moestuinproject draait.  
 

Moestuin en 
wandelgangen … 

 
We hebben een lijst 
met namen uit de hele 
wijk. Het gaat om 
mensen die het krap 
hebben. Eén diaken 
beheert die lijst. De 
mensen krijgen – met 
alle behoud van privacy 
– regelmatig groente uit 
de moestuin en 
pakketten van bijv. de 
Plusactie.  
 
Die lijst met namen 
wordt korter. Dat lijkt 

positief. Met een aantal 
mensen gaat het 
financieel beter! Maar 
door de lock-down 
horen we minder van 
elkaar en spreken we 
elkaar minder. Daarom 
weten we eigenlijk ook 
zeker – het aantal 
aanmeldingen bij de 
voedselbank stijgt – dat 
er wél behoefte is. Wie 
namen kent van 
mensen die het goed 
kunnen gebruiken, 
meld het s.v.p. bij Ria 
van Steenbruggen, de 
diaken die de lijst 
beheert, 
famvansteenbruggen@
hotmail.com 

 
Online bingo 

 
Meer dan 45 Baalder 
wijkgenoten zochten 
zondagmiddag 28 
maart het PKN Baalder 
You Tube kanaal op. 
Niet alleen voor de 
Bingo, maar juist om 
naast de online 
kerkdiensten ook 
samen weer wat te 
doen. 
 
Ellen Kapteijn en Marith 
Schoemaker 
presenteerden met 
groot enthousiasme en 
plezier 9 rondes Bingo.  
Met grappige 
opdrachten tussen de 
rondes door konden 
bovenop de 
rondeprijzen nog 
extraatjes gewonnen 
worden. 
 

Al met al mochten we 
met elkaar dus een 
zeer gezellige en fijne 
middag beleven.  
 

 
 
De Baalder online 

familiequiz 
 
Heb je de Baalder 
Online Bingo gemist ? 
Omcirkel dan nu direct 
vrijdagavond 30 april in 
de agenda. 
Want om 19.00 uur 
gaan we de strijd met 
elkaar aan in een 
gezellige en grappige 
kennis quiz. 
Ook nu weer te beleven 
op het YouTube kanaal 
van PKN Baalder. 
 
Maak een team met je 
gezin , buurvrouw/man, 
vriend of vriendin en 
verzin een grappige 
teamnaam.  
Meld je dan aan met 
een leuke teamfoto op 
06-55717528   
 
In de week voor de 
Baalder Online Familie 
Quizzz ontvang je de 
nodige informatie. 
En onthoud: Meedoen 
is belangrijker dan 
winnen! 
 

Trouwen 

Dat gebeurt weinig in 
deze tijd!  
Maar …. Johannes 
Berenst en Evelyn 
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Polman, de Woerte 14, 
gaan dat wél doen op 
14 april in de Witte-of-
Lambertuskerk om 
14.00 uur.  
 
Uiteraard is dat in heel 
klein gezelschap 
vanwege het virus…, 
maar kaarten kunnen 
we zeker sturen.  
 
Een heel fijne dag 
gewenst! 
 

 
 

Oproep 
examenkandidaten 
 

In dit schooljaar waarin 
veel anders is dan 
'normaal', willen we 
zeker aandacht hebben 
voor de 
examenkandidaten in 
onze wijk.  
 
We hebben al veel 
mailtjes gehad, top!  
 
Ken jij iemand uit 
Baalder die dit jaar 
examen doet ((klein) 
zoon/dochter, 
buurjongen/ 
buurmeisje, 
vriend/vriendin etc..), 
geef deze jongere dan 
op via 
jeugdouderlingenbaalder

@gmail.com.   
 
Mvg, Marjolein & 
Janine 
(jeugdouderlingen) 
 

ICU online 
 

Vanuit de CJR kwam 
het idee om aandacht 
te besteden aan de 
groep jongeren tussen 
de 12 en 16 jaar, dus 
gingen we brain 
stormen over wat te 
doen. Uiteindelijk is het 
een online jeugddienst 
geworden en gingen we 
op zoek naar een 
naam.  
 
Een oproep werd 
geplaatst en de naam, 
bedacht door de Fam. 
Grendelman, sprak ons 
aan: ICU-online. Dit 
betekent 'In Christ 
United', maar als je 
letters uitspreekt kom je 
op 'I See You'.  
 
Thema van de 
eerste ICU-online was 
“Vriendschap”. Er zijn 
een aantal jongeren 
geweest die een Tiktok 
filmpje hebben 
ingestuurd, dank 
daarvoor!  
 
Zo kon zondag 14 
maart de eerste ICU-
online in première gaan 
op de YouTube kanalen 
van de PKN.  
 
We willen Marco 
Zoomer (montage) en 
Gerjan Grootenhuis 
(beheerder YouTube 
Marslanden) bedanken 
voor hun inzet.  
 
Het werd nog even 
spannend omdat 
YouTube gekozen 

liedjes tegenhield, maar 
gelukkig kwam het 
goed!  
 
Na de dienst kregen we 
leuke reacties dus we 
denken dat het de 
moeite waard is om dit 
een poosje uit te 
proberen, maar dit 
kunnen we niet zonder 
jullie hulp. Dus heb je 
een thema voor de 
volgende ICU-online, of 
andere ideeën, laat het 
ons weten!  
 
Noteer 9 mei 11.30 uur 
vast in je agenda, want 
dan gaan we weer (te 
bekijken op alle 
YouTube kanalen van 
Hardenberg, ook die 
van Baalder)!  
 
Marjolein Evers, 
Mannetta Batterink, 
René Odink, Yvonne 
van Benthem en Elise 
Pothof. 
 
Ideeën sturen naar 
Elise: 
repothof@gmail.com of 
bel/app Mannetta 06 – 
33026463. 
 

Weer beter 
 

Sinds 12 maart ben ik 
(wvdw) weer helemaal 
genezen verklaard na 
een langdurige 
revalidatie. Blij mee! 
 
En wij ook!! 
 
 


