
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 

Een bespiegeling….      26 april 2021 
Pinksteren en optimisme 

 
Laatst zei iemand tegen mij: “Je bent ook wel een rasoptimist hè? Zeg je Jan 
Bakker, dan zie je een lach en een positief woord! Dat ben jij. Die jas past jou!” 
Dat is waar. Het past bij mij. Tegelijkertijd maakte mijn gesprekspartner zich 
zorgen. “Is het ook niet iets om je zorgen weg te lachen. Om niet te diep naar je 
zelf hoeven of misschien willen kijken?” Kijk, met zo’n opmerking heb je me. Want 
is dat waar? 
Als je willekeurig iemand vraagt: “Hoe gaat het met je?” krijg je vaak als antwoord 
“Ja, wel goed eigenlijk!” Je zou ook wel raar op kijken als die persoon zou 
zeggen: “Eigenlijk hartstikke beroerd, maar daar ga ik jou niet mee vermoeien. 
Het komt vast wel weer goed. De zon schijnt lekker!” Wat doet zo’n opmerking 
met jou? Denk je dat die andere je niet serieus neemt of is het omdat jij die ander 
niet vertrouwt of wil je zelf niet je ziel en zaligheid bloot leggen? Ik krijg wel eens 
het gevoel dat wij mensen steeds vaker van het negatieve uitgaan. “Die 
Coronamaatregelen? Onzin, alleen maar om ons klootjesvolk dwars te zitten!” of 
“Hoe zo de kerk? Ze doen toch alleen maar waar ze zin in hebben!” Ik vind dat 
negatief denken heel lastig. Als een arts mij zou vragen: “Wat denk jij dat je 
mankeert?” is mijn eerste reactie “Vertel mij maar, u bent de professional!”  
De professional. Met Pinksteren zitten de discipelen bij elkaar. Zij zijn de 
professionals van het geloof en krijgen op die dag de Heilige Geest. Met kerst 
komt Jezus op aarde. Iets heel onbegrijpelijks heeft plaats gevonden. Het kind 
van God. Plotseling is er licht. Heel veel licht. Dan de dood op Goede Vrijdag. Het 
wordt donker. Heel donker. Maar ook het optimisme van God. Jezus neemt alle 
kwaad van de wereld op zijn schouders. De angst van de mens slaat om met 
Pasen als Jezus is opgestaan. Opnieuw heel veel licht in de grot waarin hij is 
begraven. Dan Hemelvaartsdag. Jezus vertrouwt ons zijn wereld toe. Wat een 
optimisme. Nee, niet iets om weg te lachen. Niet dat vertrouwen beschamen. Wat 
mooi, dat we met die lach en dat optimisme mogen leven. En toch …. God kent 
ons wel een beetje. Hij en Jezus beseffen, dat we toch nog een klein zetje 
kunnen gebruiken. Op Pinksteren komt dan de (Heilige) Geest. Wederom met 
een berg licht. 
Als we het licht bij al deze feesten zien, kunnen we toch niet anders zijn dan 
optimisten in de omgang met elkaar en ook in het kijken naar jezelf. 
“Ja, dat zeg je wel, Jan Bakker, maar ik ben ernstig ziek of ik zit met mezelf in de 
knoop of ik sleep me als alleenstaande door het leven of ………” Dat klopt 
allemaal. Ook ik zit op dit moment niet in de beste tijd van mijn leven. Zijn het 
mijn longen die niet goed presteren of is het toch een kwestie van het hart? 
Onderzoeken zullen volgen. Maar toch ….. Door het schrijven van dit stukje 
spiegel ik mijzelf het licht voor zoals dat in onze kerk een rol speelt en hoop ik, 
dat  iemand van u die dit leest ook een lichtpuntje ziet in zijn of haar leven. 
Pinksteren – bezieling – geestdrift – een duif – maar vooral, net als kerst en 
Pasen – VRIJHEID in willen zijn die je bent! 
Jan Bakker – de rasoptimist. 
 
 
 
 

http://www.protestantsekerk.nl/


 
Kampdiensten in de 

Höftekerk 
 
Onder voorbehoud van 
alle cijfers enz…… Dus 
check voor de zekerheid 
óók www.pknbaalder.nl 
óf installeer de scipio-
app voor het allerlaatste 
nieuws. Dat gezegd 
hebbend ….. 
 
Het ligt in de bedoeling, 
dat we nog steeds in de 
Höftekerk, om en om met 
wijk centrum, onze 
diensten houden in de 
komende maanden. Er is 
gelukkig wél weer live 
muziek van óf de band óf 
het liedboekkoor. En 
misschien over een tijdje 
ook weer “30 mensen”…. 
Maar verder zijn de  
diensten vooral live te 
volgen via de website: 
http://www.pknhardenber
gheemse.nl/default.aspx
?lIntEntityId=190126 of 
via youtube pknbaalder. 
 
Maar….. er is nóg wat! 
We missen elkaar en 
kunnen elkaar niet zien. 
Toch is daar een nieuwe 
mogelijkheid. Als je 
TWEE apparaten hebt 
(een laptop en bijv. een 
smart/tv of een tablet) 
dan kun je op twee 
manieren meedoen. Op 
het ene apparaat volg je 
dan de dienst zélf. Net 

zoals je dat anders doet. 
En op het andere 
apparaat kun je 
meedoen in 
“googlemeet”. In de 
praktijk betekent dat, dat 
je elkaar ziet als 
gemeenteleden op dat 
scherm, terwijl je 
allemaal in je eigen 
huiskamer bent. Met 
andere woorden: 
normaal zie je elkaar in 
de kerk, dán zie je elkaar 
op een scherm. 
Datzelfde beeld – een 
scherm met allemaal 
mensen die aan het 
kijken zijn – is te zien in 
de kerk zélf. Met andere 
woorden: in de kerk 
kunnen we jullie 
gezichten dan zien en zo 
zijn we tóch wat bij 
elkaar. Je hoeft alleen 
maar déze link aan te 
klikken: 
https://meet.google.com/i
kn-vcvq-vcu . 
 
Nu naar de diensten 
zélf: 
 
Op 9 mei is het thema 
“ik houd vast aan”.  
 
Loslaten hóórt bij het 
leven. Als je 12 wordt 
moet je de basisschool 
loslaten, als je kind 4 
wordt, gaat het naar 
school en moet je het 
loslaten. In Coronatijd 
moesten we heel veel 
van onze vaste 
gewoonten loslaten. Wat 
is nou echt van waarde? 
Wat wil je vasthouden? 
Maar ook: soms moet je 
iets loslaten om ook toe 
te groeien naar iets 
nieuws. We lezen het 

laatste deel van Lucas. 
De vrienden van Jezus 
hebben een heel 
turbulente tijd achter de 
rug – héftig!! – Ze 
volgden die vreemde 
Rabbi met vreugde, dán 
sterft Hij – hoe erg is dát 
- , dán staat Hij op. Hoe 
totaal verrassend is dát 
én dan gaat Hij weg en 
praat Hij dat er een 
Heilige Geest komt, 
zodat het verder kan 
gaan… Loslaten, 
vasthouden, en de 
leerlingen zijn er nog blij 
van ook. De nu-je-
onderweg-band zorgt 
voor de begeleiding, 
Mirjam Meilink doet het 
kinderverhaal. 
 

 
 
Op 23 mei is het 
Pinksteren.  
 
Misschien wel het 
belangrijkste feest van 
de grote drie, maar ze 
horen bij elkaar. Waarom 
belangrijkste? Het gaat 
over God hier en nu 
onder ons, in ons! In de 
bijbel spreken ze zelfs 
over God die in je komt 
“wonen”. Het thema is 
“be-ziel-ing”. We lezen 
uit het allereerste 
bijbelboek, de schepping, 
hoe God zijn adem in 
ons mensen blaast en 
dat we zó gaan leven. En 
uiteraard lezen we het 
Pinksterverhaal, dat 
daarbij aansluit. Hoe God 
in onze ziel wil wonen, 

http://www.pknbaalder.nl/
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bezielen. Het 
liedboekkoor zorgt voor 
de zang. 

 
Ik Baaldergoedvan 

 

Er zijn de laatste jaren 
voorzieningen 
verdwenen in onze wijk 
én andere zijn aan 
vernieuwing toe. De Plus 
is weg, huisartsen zijn er 
niet meer, ouderen 
moeten noodgedwongen 
verhuizen omdat er 
weinig huizen zijn voor 
hen, voor jeugd is er 
weinig, de boerderij kan 
een opknapbeurt 
gebruiken, de sporthal 
ook…..  
 
In dat kader is er een 
groepje mensen bezig uit 
onze wijk: vanuit de 
wijkvereniging Albert 
Nieborg, verder Jan 
Kroesen, Henk 
Dunnewind, Kees 
Slingerland en Wim van 
der Wel.  
 
Inderdaad de kerk denkt 
ook mee en dat heeft te 
maken met hoe we kerk 
willen zijn: in én voor de 
wijk. Het clubje noemt 
zich “ikbaaldergoedvan” 
en we hebben overleg 
met de burgerlijke 
gemeente.  
Er komt binnenkort 
(begin juni) een krant uit 
met daarin portretten  en 
interviews van mensen 
uit onze wijk: wat 
waarderen ze in onze 
wijk, wat kan er beter, 
waar 
“baalderenzegoedvan”?  
 

En aan die krant is een 
enquête verbonden die 
digitaal ingevuld kan 
worden waarin wensen 
over Baalder door 
iedereen in de wijk 
verwoord kunnen 
worden. En dan hopen 
we dat we met elkaar tot 
een soort 
“Baalderdroom” kunnen 
komen: een aantal 
punten die we in onze 
wijk kunnen verbeteren.  
 
Die droom gaan we ná 
de zomervakantie dan 
presenteren, maar daar 
een volgende keer over.  
 
Hou de brievenbus in de 
gaten voor als de krant 
komt! 
 

 
Voedselkast 

 
In de loop van deze 
maand zal er een – door 
Jan van Steenbruggen! – 
gemaakte voedselkast 
komen te staan bij de 
boerderij. We zullen daar 
op diverse manieren 
bekendheid aan geven, 
maar ook hier. Er zijn 
mensen in onze wijk die 
soms gewoon tekort 
hebben aan 
eten/drinken. Er zijn 
anderen die over 
hebben. We zetten een 
kast neer bij de boerderij 

die overdag open is van 
maandag tot en met 
vrijdag. Je kunt er 
voedingsmiddelen 
inzetten (houdbaar!) en 
anderen kunnen ze er 
weer uithalen die ze 
nodig hebben. Zo zijn we 
ook wijk mét elkaar en 
voor elkaar. 
 

Samen 
wandelen … 

 
Corona duurt lang…. 
Misschien hebben we de 
langste tijd wel gehad, 
maar het is nog wél even 
doorbijten.  
 
Telkens zijn we aan het 
zoeken naar wat er wél 
kan zonder dat je een 
ander in gevaar brengt.  
 
We hebben iets nieuws! 
Misschien wel in het 
bijzonder voor mensen 
die heel veel thuis zitten 
en daar soms niet heel 
goed meer tegen 
kunnen…… Wat gaan 
we doen? 
 
Iedere donderdag-
morgen starten we vanaf 
9.30 uur bij sporthal de 
Kamp met wekelijks te 
wandelen. Eerst komen 
we samen – buiten – en 
drinken op afstand een 
kopje koffie met elkaar. 
Daarna gaan we om 
10.00 uur onder leiding 
van Martien Kuilder – 
diaken, maar vooral 
bevoegd loopcoach! – 
een uur wandelen. Dat 
doen we coronaproof en 
Martien zal uitleggen hoe 
dat in z’n werk gaat.  
 



Het zal vast zo zijn dat 
de één net wat sneller 
wandelt dan de ander, 
maar dat is geen enkel 
probleem!  
 
Gewoon komen en 
gezellig meedoen! 
 

 
 

4 juli  
Open luchtdienst?? 
 
De Algemene 
Kerkenraad heeft alle 
wijkkerkenraden een 
brief gestuurd.  
 
Als het kan…., probeer 
voor de vakantie een 
dienst te organiseren in 
de buitenlucht.  
 
Die staat voorlopig 
gepland op 4 juli, vlak 
voor de vakantie.  
 
We gaan kijken hoe we 
dat kunnen organiseren. 
Opnieuw zal er veel 
afhangen van de cijfers 
en statistieken, maar zet 
het vast tussen 
haakjes… 
 

 
 
 

 

Onze jarigen  
in de wijk 

 
Jarig op 15 mei is 
mevrouw J. Ensing-
Ebbing jarig. Ze woont 
aan de Brinkberg 6 en 
wordt 82 jaar.  
 
Op 8 juni wordt mevr.  
R. Bouwers, Bovenmaat 
4, 85 jaar. 

 
ICU-online 

 
Op 9 mei om half 12 is 
de volgende ICU-online 
(viering voor jongeren 
van 12-16 jaar). Je kunt 
het live volgen op alle 
YouTube kanalen van 
Hardenberg-Heemse.   
 
Het thema is 'Ik zie, ik 
zie, wat jij niet ziet' en 
gaat over hoe we God 
kunnen merken in ons 
leven. We gebruiken ook 
de chat in YouTube.  
 
We 'zien' je graag!  
 

4 Mei 
 
Misschien is 4 mei al 
geweest voordat u deze 
nieuwsbrief krijgt. Maar 
dan toch ….    
 
Onderstaand gedicht is 
van Ankie Peypers en is 
voorgedragen tijdens de 
herdenkingsdienst in de 
Nieuwe Kerk in 

Amsterdam op 4 mei 
2000. Ik vond, dat het 
heel mooi aansloot bij 
het licht van Pinksteren.  
 
Met Pinksteren maken 
we ook de keuze om al 
dan niet in de geest van 
de Heer door te gaan. 
 
Als je de vrijheid 
tegenkomt 
 
Als je de vrijheid 
tegenkomt 
en de vrijheid staat stil  
en zegt `Jij`. 
 
Het kan overal zijn, 
de eerste sneeuw, 
een zomervakantie, 
een dag in mei. 
 
Het kan altijd: 
Een t.v. journaal. 
Een land ver weg. 
De stad waar je woont. 
 
Kijk dan met je ogen, 
kijk met je hart. 
Als de vrijheid stil staat 
en `jij` zegt. 
Loop niet voorbij. 
Loop niet voorbij. 
 
Loop niet voorbij 
en laat het licht zien. 
Het licht van (om)kijken 
naar elkaar. 
Het licht waardoor je niet 
voorbij loopt.   

 



 


