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Inleiding 

 

 

Waarom een beleidsplan? 

Voor Wijkgemeente Baalder, onderdeel van de Protestantse 

Gemeente Hardenberg – Heemse, maken wij eens per 4 jaar 

een beleidsplan. Dat doen wij niet alleen omdat dat kerkelijk 

zo geregeld is, maar ook, en vooral, voor het eigen 

functioneren als wijkkerkenraad in onze wijkgemeente.  

 

Wij willen ons graag bezinnen op de vraag hoe wij als wij als 

missionaire gemeente kerk kunnen en willen zijn en hoe wij 

kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen in 

een wereld die in hoog tempo verandert.  

 

Wij zien het beleidsplan als (richtinggevend) kader voor onze activiteiten in de komende 

jaren. Het is een globaal beleidsplan dat in jaarlijkse concrete activiteitenplannen wordt 

uitgewerkt. Het beleidsplan dient te worden gedragen door de wijkkerkenraad en de 

wijkgemeente in Baalder. 

 

Met dit plan willen wij ook naar buiten kunnen laten zien waar wij als kerkelijke gemeente 

in Baalder voor willen staan. Wij hopen dat dit plan ons daarbij mag inspireren. 

 

Het proces 

Dit beleidsplan is geschreven door een werkgroep vanuit de wijkkerkenraad Baalder, maar 

is ook geïnspireerd door de vele suggesties die zijn gedaan vanuit de wijkgemeente tijdens 

de wijkavonden die over het beleidsplan zijn gehouden. De vele concrete suggesties die 

tijdens deze avonden zijn aangereikt, zullen zoveel mogelijk worden uitgewerkt en 

meegenomen in de jaarlijkse activiteitenplannen. Zo is dit beleidsplan niet alleen voor, 

maar ook door de wijkgemeente tot stand gekomen.  

 

Leeswijzer 

Het Beleidsplan 2014 – 2018 begint met de beschrijving van de missie, de visie en de 

kernwaarden van waaruit wij het verdere plan hebben geschreven. Vervolgens wordt nader 

ingegaan op de activiteiten beschreven in de thema’s Pastoraat, Diaconaat, Jeugdwerk, 

Vorming & Toerusting en Erediensten. De laatste hoofdstukken beschrijven de middelen 

die wij daarbij nodig hebben: de Kerkelijke Organisatie, Communicatie en Financiën & 

Beheer.  
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1. Hoe willen wij kerk zijn in Baalder?   

 

 

1.1. Missie 

Ooit zond God zijn Zoon met een missie naar deze aarde: mensen Gods onvoorwaardelijke 

liefde doen kennen en daarop doen vertrouwen. Toen zijn missie volbracht was, zond Hij 

Zijn Geest onder en in de mensen, die op hun beurt dezelfde missie kregen: leven van 

Gods onvoorwaardelijke liefde, mens zijn onder de mensen, de liefde en de verhalen van 

Gods liefde zelf als inspiratie genieten en die delen in woord en daad onder de mensen. 

 

Onze missie is daar rechtstreeks mee verbonden: wij leven van Gods onvoorwaardelijke 

liefde, die uitgaat naar ieder mens. Wij vieren die liefde in onze kerkdiensten, wij proberen 

in ons dagelijks leven als individu en gemeenschap die liefde leidraad te laten zijn in ons 

doen en laten. Zo proberen we in onze directe omgeving een positieve bijdrage te leveren 

aan het welzijn van mensen. 

 

1.2. Visie  

De protestantse wijkgemeente Baalder onderschrijft ten volle de visie van de Protestantse 

Gemeente Hardenberg – Heemse:  

 

De Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse wil een kerkelijke gemeenschap zijn, 

die zich kenmerkt door onderlinge verbondenheid, betrokkenheid, zorg voor elkaar en 

dienstbaarheid aan medemens en samenleving. 

 

De Gemeente wil gastvrij zijn, stimuleert actief meedoen en is gericht op continuïteit en 

vernieuwing met het oog op een maatschappij die constant in beweging is. 

 

De Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse wil mensen deelgenoot maken van Gods 

liefde en trouw. Gestreefd wordt naar een kerkelijke gemeente waarin het woord 

"gemeenschap" centraal staat. Dit streven dient gestalte te krijgen in een zo groot 

mogelijke betrokkenheid van zowel belijdende leden als doopleden. Dit komt tot uiting in 

het samen de schouders zetten onder de activiteiten en het omzien naar elkaar. Dit laat 

onverlet het gegeven dat de behoefte hieraan onder de leden van onze kerkelijke gemeente 

zeer uiteenlopend is, wat als zodanig gerespecteerd wordt. Daarnaast uit 

zich dit in financiële verantwoordelijkheid. De gemeente heeft een groot aantal leden, maar 

bij de opzet van de structuur van de kerkelijke organisatie is nadrukkelijk gekozen voor 

het uitgangspunt: "kerk dicht bij de mensen". De acht wijkgemeenten vormen het hart van 

de kerkelijke organisatie, dat wil zeggen dat hier de (relatiefkleinschalige) kerkelijke 

gemeenschap beleefd kan worden. 

 

De wijkgemeente Baalder wil een veelkleurige gemeenschap zijn waar we elkaar de ruimte 

geven voor een eigen geloofsbeleving. In de wijkgemeente willen we door onderlinge 

verbondenheid en betrokkenheid zorg dragen voor elkaar. We willen een hechte 

gemeenschap vormen, maar geen besloten club zijn. We voelen ons zeer betrokken op het 

wel en wee in wijk Baalder waar we deel van uitmaken. Waar we kunnen willen we een 

positieve bijdrage leveren aan de opbouw van de wijk waar we wonen en leven. Dat willen 

we doen als een open, laagdrempelige en gastvrije gemeente. We staan open voor de 

ander en willen een gastvrije gemeente zijn.  

 

Als wijkgemeente zijn we plaatselijk verbonden met de Protestantse Gemeente 

Hardenberg-Heemse. We staan open voor contacten met andere kerkgenootschappen ter 

plaatse en in onze wijk vanuit het geloof dat Christus met mensen met elkaar verbindt. 

Daarnaast voelen we ons verbonden met de grote wereld om ons heen, omdat er voor God 

maar één wereld is met wie Hij zich verbonden heeft.  
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In dit alles willen we ons laten leiden door Jezus, de Heer die wij volgen. De Bijbel is onze 

blijvende inspiratiebron en leidraad. We zijn ons bewust dat we ten diepste niet onszelf in 

beweging en bestaan houden, maar gedreven worden door Gods levendmakende Geest. 

 

1.3. Kernwaarden 

  

De drie kernwaarden van het christelijk geloof zijn Geloof, Hoop en Liefde.  

 Geloof, dat is het vertrouwen dat ons leven en dat van deze wereld ten diepste 

in de hand van God zijn. Dat geloof is niet zonder vragen, twijfels…. 

 Hoop, dat is het zusje van geloof. Omdat we geloven dat deze wereld ten 

diepste in de hand van God is, blijven we hoop putten ook als situaties van 

mensen heel moeilijk zijn. Christus bleef mensen opzoeken waarvan anderen 

zeiden "hopeloos". 

 Liefde, dat is de meeste van de drie. Het houdt in, dat ieder mens ten diepste 

door God is bemind. Een open houding naar ieder mens – ongeacht afkomst, 

ras, geloof, geaardheid – is dan ook voor ons een leidraad. 

 

Deze drie kernwaarden komen soms expliciet aan de orde in de hoofdstukken die 

hierna volgen. Soms worden ze ook niet met deze woorden genoemd. Maar samen 

met de hierboven beschreven missie en visie zijn ze leidraad voor dit beleidsplan. 

En daarmee voor hoe we gemeente willen zijn. 
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2. De wereld om ons heen en haar invloed op onze wijk….. 

 

 

2.1. Economische en politieke situatie 

De financiële crisis in Europa is ook aan Nederland niet voorbij gegaan. De werkloosheid 

neemt al een aantal jaren toe, en op dit moment (oktober 2014) lijkt de toename van de 

werkloosheid nog niet ten einde. Daarnaast is de politieke situatie in de wereld op het 

moment van het ontstaan van dit beleidsplan instabiel: veel onrust in het Midden-Oosten, 

oprukkend Moslim-fundamentalisme, spanningen tussen de Westerse wereld en Rusland. 

Die spanningen vertalen zich ook naar ons land: de gespannen situatie tussen Israël en de 

Palestijnse gebieden vertalen zich in ons land in veel demonstraties en dreigend oplaaiend 

antisemitisme enerzijds en groeiend wantrouwen naar moslims in ons land anderzijds. De 

politieke factoren hebben weer invloed op de economie.  

 

De toenemende werkloosheid draagt bij tot meer armoede in de wijk Baalder. Wij komen 

hier in Hoofdstuk 3. nader op terug. Meer werkloosheid kan leiden tot meer sociaal 

isolement. Daarnaast is de overheid bezig zich meer terug te trekken op het gebied van 

de AWBZ, waardoor er meer zorgtaken bij de burgerlijke gemeente terechtkomen. Omdat 

die hetzelfde moet doen wat de overheid deed met minder financiële middelen komt er 

meer zorgplicht/druk te liggen bij burgers. Dat legt een zwaarder beslag op de middelen 

en inzet van vrijwilligers binnen onze kerk. 

 

2.2. Kerkelijke ontwikkelingen in ons land en in het bijzonder in de Protestantse 

Kerk in Nederland (PKN) en de vertaling naar onze wijk 

De Wijkgemeente Baalder maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De 

ontwikkelingen op landelijke schaal hebben natuurlijk hun uitwerking op de ontwikkelingen 

in onze wijkgemeente. In dat kader komt direct het woord secularisatie op: secularisatie – 

ontkerkelijking – is een proces dat al jaren aan de gang is in ons land. Landelijk daalt het 

aantal leden van de PKN kerken met ca. 3% per jaar. Verder is er sprake van een 

toenemende  "vergrijzing" van de leden. Ook andere kerken verliezen jaarlijks veel leden. 

Tegelijk is er onder veel mensen ook belangstelling voor religie en spiritualiteit. 

Paranormale beurzen enz. schieten als paddenstoelen uit de grond. Mensen zijn op zoek 

naar zin in hun bestaan. Daar liggen ook nieuwe kansen voor de kerken. Ook binnen de  

PKN Hardenberg-Heemse vindt dit proces, zij het in mindere mate, plaats. Sinds de fusie 

van de Gereformeerde Kerk Hardenberg-Heemse en de Hervormde Gemeente Heemse en 

de Hervormde Gemeente Hardenberg tot de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse 

in 2005 is het aantal leden met ca. 1.000 (gemiddeld 1,1% per jaar) gedaald tot ruim 

9.100 (mei 2014). Deze kerkverlating heeft uiteraard gevolgen voor de inkomsten en de 

financiële positie van onze kerk in Hardenberg. Ofschoon het ons in Baalder nog steeds 

lukt om vacatures te vervullen binnen onze wijkgemeente – waar we blij mee zijn – is het 

wel reëel om te zeggen dat met een afnemende ledental dit ons in de toekomst voor 

problemen kan stellen.  Ook het betrekken van de jeugd bij de kerkelijke activiteiten en 

de organisatie daarvan behoeft extra aandacht.  

 

De vergrijzing in Nederland heeft eveneens gevolgen voor de wijze van gemeente zijn in 

onze wijk. Ouderen hebben behoefte aan contact en aan (toenemende) zorg. Door het 

overhevelen van zorgtaken naar lagere overheden (bij afnemend budget) zal vaker een 

beroep worden gedaan op onze kerkelijke organisatie en daarmee dus op vrijwilligers. 
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3. Onze wijkgemeente 

 

 

3.1. Historie Baalder 

In het jaar 1976 zijn de eerste bewoners in de wijk Baalder komen wonen. In het begin 

waren er op kleine schaal contacten tussen de Hervormde en Gereformeerde kerken in de 

wijk. Met het gereedkomen van sporthal “De Kamp” is een begin gemaakt met de 

maandelijkse kerkdiensten. In september 2006 werd als gevolg van het landelijke 

fusieproces de wijkgemeente Baalder gevormd. Naast Baalder vallen ook de buurtschappen 

Oud Baalder en Loozen onder deze wijkgemeente.  

 

De wijk Baalder telt ca. 500 pastorale eenheden en 

ca. 1.195 gemeenteleden. Sinds 2013 worden er 2 

diensten per maand gehouden in sporthal "De Kamp", 

met uitzondering van de maanden juli en augustus.  
 

De wijk is zeer divers samengesteld. De gebruikelijke voorzieningen zoals scholen, 

sportzaal, een wijkboerderij en een supermarkt zijn aanwezig. Er heerst in de wijk in 

algemene zin een grote mate van saamhorigheid. Veel inwoners van de wijk wonen er al 

heel lang, kennen elkaar en ontmoeten elkaar bij de diverse voorzieningen. Dat geldt zeker 

ook voor de(kerkelijke)wijkgemeente. De diensten worden gehouden in de sportzaal, een 

laagdrempelige voorziening centraal gelegen in de wijk. Echt een ontmoetingspunt voor 

onze wijkgemeente. Daarnaast wordt voor vergaderingen en voor bijeenkomsten zoals 

wijkavonden ook gebruik gemaakt van de ruimtes van Christelijke Basisschool “De 

Elzenhof”. De binding met de wijk is hierdoor ook fysiek aanwezig. 

 

3.2. Opbouw van de wijk 

De wijk Baalder is als volgt opgebouwd:  De kerkelijke gemeente 

bestaat uit 595 mannen en 600 vrouwen. Hiervan zijn 525 dooplid, 

607 belijdend lid en 63 "overig" lid (situatie januari 2014). 

De leeftijdsopbouw is als volgt:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijk Baalder telt 3.499 inwoners. Na Baalderveld met 4.261 inwoners de op één na 

grootste wijk van Hardenberg(kern). 

 

3.3. Sociale kenmerken (situatie 2013) 

De wijk Baalder telt 165 eenouder gezinnen (ter vergelijking Baalderveld 144 en 

Marslanden met 3.068 inwoners 105 eenoudergezinnen).  
 

Hoewel inkomens –en uitkeringsgegevens niet op individueel niveau zichtbaar kunnen 

worden gemaakt bedraagt het uitkeringsvolume voor Baalder bijna € 1 mln. aan 

bijstandsgelden op een totaal van ca. € 12 mln. voor de burgerlijke gemeente Hardenberg. 

Minimaproblematiek en zorgen over het rondkomen met huishoudgeld uiten zich vaak in 

schulden en soms ook in uitzichtloze situaties. In Baalder bedraagt het aantal schuld-

hulpverleningstrajecten 15. 

Leeftijd Aantal Aandeel 
  0  - 19 jaar 287 24,0 % 

20  - 39 jaar 241 20,2 % 

40  - 64 jaar 462 38,6 % 

>64 jaar 205 17,2 % 

Totaal 1.195 100,0 % 
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In vergelijking met Marslanden(4) 

en Baalderveld(7) is dit een erg 

hoog aantal. Ook is het aantal 

personen, dat gebruik maakt van 

het sociaal cultureel fonds dikwijls 

een indicatie over de omvang van 

de financiële problematiek. In 

Baalder betreft het 68 personen 

tegenover slechts 11 in 

Marslanden en 26 in Baalderveld. 

Ook hier dus een duidelijk signaal 

van armoede-problematiek in 

onze wijk. 

 

De conclusie moet dan ook zijn, 

dat er relatief – in vergelijking tot 

andere   wijken   –   veel   sociale 

(armoede) problematiek is. Dit gegeven zal mee bepalen hoe wij kerk willen zijn in déze 

wijk. Verderop in het beleidsplan zal hier op worden ingegaan.  

 

3.4.  Relatie met andere kerken in Baalder 

In onze wijk wonen mensen met heel diverse levensovertuigingen. In een aantal situaties 

vertaalt zich dat bij deze mensen in een verbintenis/lidmaatschap van een 

levensbeschouwelijke organisatie/kerkelijke gemeente. Veelal bevinden zich deze 

organisaties zich niet in onze wijk zelf. In onze wijk is er naast onze eigen wijkgemeente 

nog één andere kerkelijke gemeente: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Baalder (GKV 

Baalder). In de afgelopen jaren is er een beginnend gesprek gestart samen met deze kerk. 

Het heeft om te beginnen geresulteerd in een gezamenlijk project (het Baalder 

Noaberschap, zie Hoofdstuk 7) en gesprekken op moderamenniveau (dat is het kerkelijk 

woord voor het dagelijks bestuur van de kerkenraad). We verheugen ons erover dat die 

gesprekken op een heel open manier gevoerd kunnen worden. 

 

3.5. Doelstelling voor de komende jaren 

 

Voor de komende jaren streven we ernaar om de beginnende contacten uit te 

bouwen,  met respect voor waar we verschillen van mening over geloofszaken en 

met begrip voor elkaars geloofsculturen. Waar we mogelijkheden zien tot 

samenwerking op welk gebied ook daar willen we die mogelijkheden benutten.  

 

 
. 
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4. De kerk als missionaire gemeente 

 

4.1. Missionair zijn 

Het woord missionair betekent van origine "gezonden". Vanuit christelijk perspectief moet 

je dan allereerst denken aan "Jezus die door God gezonden wordt naar deze wereld om 

met Zijn leven – tot het uiterste, tot in de dood – te laten zien hoe diep God van mensen 

houdt". Jezus is zich bewust van die missie. Telkens gaat Hij op pad, zoekt Hij het contact 

met mensen. Hij vertelt mensen over hoe God het leven bedoelt en helpt mensen zo in 

contact te komen met God. Zo leren mensen gaandeweg om een zinvol leven te leiden 

vanuit een vertrouwen dat God de dragende kracht is onder deze wereldgeschiedenis en 

onder ieders leven. Kernwaarden daarbij zijn "liefde voor jezelf én de ander".  

 

Hij zoekt in het bijzonder het contact met mensen die aan de rand van de samenleving 

staan, door anderen worden gemeden en/of veroordeeld. Zo laat Jezus zien – tot in Zijn 

sterven en opstanding – dat ieder mens een door God gewild en bemind mens is. 

 

Zijn volgelingen gaan na zijn hemelvaart door in zijn spoor. Geïnspireerd door de Geest 

van Christus trekken ze de wereld door, vertellen ze de verhalen over Jezus en diens liefde 

en zoeken ze mensen op. Ze weten zich daartoe uitgedaagd, geïnspireerd en in die zin: 

gezonden. Mensen met een missie, de liefde van God. 

 

4.2.  Gelovige gemeenschap 

Dat proces gaat wereldwijd door tot op de dag van vandaag en wij maken daar onderdeel 

van uit. Als gelovige gemeenschap maken we deel uit van Gods wereldwijde kerk. We 

kunnen en mogen ons alleen "kerk" noemen als we midden in de samenleving staan op 

een open manier. Bijdragend – dienend – aan het welzijn van mensen om ons heen – 

dichtbij, ver weg – en op een open manier vertellend over de verhalen van Gods liefde 

voor de mensen. Dat doen we op een manier die past bij ónze tijd en onze situatie. Mensen 

met een missie, een kerk met een missie. Beschouwen we onszelf als een besloten 

gemeenschap, dan hebben we niet begrepen waar het onze Heer om gaat. 

 

4.3.  Doelstellingen voor de komende jaren 

 

Concreet betekent dit dat we in de komende jaren: 

- In onze wijk als individu én als kerkelijke gemeente een positieve bijdrage willen 

leveren aan de opbouw van de wijk Baalder en in het bijzonder oog hebben voor 

mensen onder ons in de knel, psychisch, financieel, hoe ook maar. Daar liggen 

directe raakvlakken naar de diaconie. We willen die bijdrage waar mogelijk leveren 

in samenwerking met andere organen – kerkgenootschappen, wijkvereniging, etc.  

- In onze wijk onze kerkdiensten zo open mogelijk willen houden. Op die manier 

willen we voor mensen die geen lid zijn van een kerk, maar zich wel aangetrokken 

voelen om eens te komen kijken geen drempels opwerpen om bij ons binnen te 

komen 

- In onze wijk voor mensen die daar belangstelling voor hebben op een open manier  

met hen in contact willen komen over wie de God volgens de christelijke traditie 

is 

- Ons jeugdwerk open organiseren. Wie mee wil doen, doe mee! 

- Verbonden met de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, waar we deel van 

uitmaken, bijdragen aan de diaconale activiteiten die er zijn voor de plaatselijke 

samenleving. Zie daarvoor het hoofdstuk over de diaconie 

- Verbonden met de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, waar we deel van 

uitmaken, bijdragen aan de zendings- en diaconale activiteiten die er zijn voor 

mensen ver weg. We doen dat via de commissie Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking 

- Ons via website, Facebook en andere moderne media naar buiten toe willen 

presenteren. Zie daarvoor Hoofdstuk 12. 
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5. Pastoraat 

 
 

5.1.  Pastoraat in Baalder 

In onze gemeente van Jezus is het heel belangrijk dat we naar elkaar omzien. Het is 

namelijk één van de manieren waarop we Jezus kunnen volgen: zoals Hij omging met 

mensen, in liefdevolle aandacht, zo is het onze taak om dit ook te doen. 

 

Pastoraat is het cement van de gemeente: "Het gaat daarin om ontmoeting met een ander, 

vergezellen van een mens (vaak in pijn of nood, met haar verlangen en verdriet) in het 

perspectief van het verhaal (in de Schriften) van God met mensen".1 

 

Dit betekent kortweg samengevat naar onze wijkgemeente: 

 

Wij willen als wijkgemeente "Baalder" betrokken zijn en omzien naar (alle) 

mensen die in onze wijk wonen. 

 

Wij willen een kerk zijn dicht bij de mensen en voor alle mensen met een 

inspiratiebron vanuit het geloof. 

 

In de kerkorde wordt m.b.t. de pastorale zaken, de nadruk gelegd op: 

 Herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg nodig hebben; 

 Samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse; 

 Gebruik van inzichten en ervaringen die worden aangereikt door gemeenten waarvan 

de leden uit andere culturen afkomstig zijn. 

 

Mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen (zie Hoofdstuk 2) is pastoraat in 

toenemende mate de kern van onze verbondenheid en het “kerk zijn” in onze omgeving in 

deze tijd.  

 

Pastoraat vereist toerusting, bekwaming en betrokkenheid, maar ook weten waar onze 

grenzen liggen en waar er bijvoorbeeld beter naar professionele hulpverleners kan worden 

doorverwezen. 

 

Pastoraat dient er op gericht te zijn om samen een weg te zoeken in geloof- en 

levensvragen. In toenemende mate moet pastoraat ook gericht zijn op praktische 

ondersteuning van mensen in onze omgeving (binnen en buiten onze kerk), die door 

omstandigheden in een isolement dreigen te komen en geestelijke- of praktische hulp 

nodig hebben of een luisterend oor.  

 

De "Baalderdiensten" vormen naast het individuele pastoraat een belangrijk verbindend 

element binnen onze levende wijkgemeente Baalder. Ook de kerkdiensten in onze 

“Centrum kerken” vervullen hierin ook een rol. 

 

Pastoraat kan worden verdeeld in drie delen: 

 

1) Ambtelijk pastoraat, gericht op bemoediging en vertroosting, (geestelijk/ geloof), 

maar ook op het “mee vieren” bij feestelijke gebeurtenissen. De wijkteams vervullen 

hierin een belangrijke taak. De ouderling en predikant, maar ook vooral de 

contactpersonen. Zij onderhouden de directe contacten in de hun toegewezen wijk en 

zijn de "oren en ogen" van de wijkteams. 

 

 

 

                                                           
1 Ds. Roel van Oosten 
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2) Het onderling pastoraat, gericht op maatschappelijke/praktische ondersteuning 

(meeleven en helpen). Dat is allereerst een taak van ieder gemeentelid: waar het op je 

pad komt omzien naar mensen in je buurt, straat, familie enz. In zekere zin is dit het 

hart van het pastoraat en mens zijn. Om dit te stimuleren willen wij hiervoor activiteiten 

van diverse soort bedenken en organiseren die verbindend en ondersteunend werken 

voor gemeenteleden onderling, maar die ook toegankelijk zijn voor alle wijkbewoners. 

 

3) Pastoraat voor specifieke doelgroepen van onze gemeente: op dit moment is dit 

formeel beperkt tot het Jongerenpastoraat (zie Hoofdstuk 7.) Mede gezien de 

maatschappelijke ontwikkelingen willen wij nadenken of het vormen van meerdere 

doelgroepen wenselijk is, om te komen tot een meer taakgerichte en praktische  

invulling van het pastoraat. Dit ook in het kader van de beschikbare "menskracht" 

binnen de kerkenraad. 

 

Wij zijn ons er van bewust dat gemeenteleden verschillende geloofsbelevingen hebben 

én verschillende verwachtingen van onze gemeente. In de benadering van de 

gemeenteleden willen wij hiermee rekening houden. Van belang is dat wij duidelijk 

inzicht hebben in de wensen van onze gemeenteleden. Met name de 

"Groothuisbezoeken" kunnen een belangrijke bron van input zijn voor onze actieplannen 

alsmede de  toetsing van de plannen. 

 

5.2. Doelstellingen voor de komende jaren 

 

Wij zoeken op een aantal vlakken nauwe samenwerking met andere kerkgenoot- 

schappen, overheids- en specialistische professionele instellingen, (o.a. via het 

"Baalder Noaberschap"), de Wijkvereniging Baalder en de Voedselbank. Ook zoeken 

wij nauwe samenwerking met de schoolgemeenschappen (CBS De Elzenhof en OBS 

Baalder) in onze wijk. 

 

Elk jaar zullen concrete actieplannen worden opgesteld. Bij het Groothuisbezoek 

(2014) zijn door de gemeente leden veel voorstellen zowel m.b.t. het Ambtelijk- als 

Onderling Pastaraat als “input” voor ons beleidsplan aangegeven. De ingebrachte 

punten zijn zeer waardevol en zullen zoveel als mogelijk worden meegenomen in de 

actieplannen voor volgende jaren. 

 

"Duidelijk moet zijn dat het pastoraat (in alle vormen) niet alleen kan rusten op de 

schouders van de predikant en leden van de kerkenraad en contactpersonen, maar 

op die van een ieder lid van onze gemeente. Het gebod om God lief te hebben 

boven alles en de naaste als je zelf, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd, zijn voor ons 

voorbeelden om na te leven. Zo heeft ieder gemeente lid een eigen 

verantwoordelijkheid".2 

  

                                                           
2 Uit beleidsplan AK 
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6.  Diaconaat 

 

 

6.1 Diaconaat: herkomst 

Het woord "diaconaat" is één van de mooiste woorden uit dit plan. Het komt uit het Grieks, 

de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven en betekent "dienen".  

Het is voor Jezus hét woord waarmee Hij Zijn eigen missie omschrijft: "Ik ben niet gekomen 

om gediend te worden, maar om te dienen". En aan zijn volgelingen zegt Hij: "Wie van 

jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen". Eén van de kenmerkende 

dingen van volgeling zijn van Jezus is dus: er zijn voor een ander. Dat is een uitnodigende 

opdracht voor iedereen die zich door Jezus laat inspireren. In onze kerkelijke gemeenschap 

is het de diaconie die dit tot haar speerpunt en missie rekent.  

 

6.2.  Onze situatie zowel qua plaats als tijd 

In Hoofdstuk 3 staat de (o.a. financiële) context van wijk Baalder beschreven. Onze wijk 

kent t.o.v. andere wijken relatief veel problematische situaties. Willen we gemeente zijn in 

en voor onze wijk, dan kunnen we daar niet omheen. Daarnaast leven we in een tijd waarin 

de overheid zich steeds meer terugtrekt waar het gaat over het betalen van 

zorgvoorzieningen. De overheid stimuleert de "participatiemaatschappij". Daarnaast 

komen er meer zorgtaken te liggen bij de plaatselijke overheid. Als kerkelijke gemeente – 

en in het bijzonder de diaconie – willen we hierop inspelen. Dat willen we doen binnen onze 

mogelijkheden (financiën en menskracht). Waar het kan willen we dat doen in 

samenwerking met anderen. In wat hierna volgt geven we richtingen aan hoe we e.e.a. 

willen waarmaken. 

 

6.2. Baalder Noaberschap   

Een nieuwe activiteit binnen onze diaconie sinds 2013 is het Baalder 

Noaberschap. Dit is een gezamenlijke activiteit met de diaconie van de 

GKV-Baalder in samenwerking met de wijkvereniging. Er is een 

gezamenlijk (PKN/GKV) stuurteam dat regelmatig bij elkaar komt om de 

stand van zaken te bespreken en eventueel nieuwe initiatieven te 

ontwikkelen. De bedoeling van deze activiteit, het Noaberschap dat groeiende is, is om 

mensen in de wijk Baalder te helpen met zaken als klussen in en rond huis, maar het 

kunnen ook verzorgende taken zijn die straks vanaf 2015 meer op ons af zullen afkomen 

i.v.m. de dan ingevoerde Participatiewet. We maken bij de uitvoering van deze klussen 

gebruik van een groot aantal vrijwilligers die worden benaderd door de coördinator. Er 

moet bij vermeld worden dat wij vragen in behandeling nemen van iedereen die in de wijk 

Baalder woont, ongeacht al dan niet kerkelijke achtergrond. 

 

6.3. Moestuinproject 

De laatste aanwinst is het moestuinproject waarbij wordt samengewerkt met de 

Wijkboerderij die hiervoor een stuk grond ter grootte van ± 150m2 ter beschikking heeft 

gesteld. De opbrengst die hier uit voortvloeit, zal ten goede gaan komen aan gezinnen met 

een smalle beurs uit de eigen wijk Baalder die zo mogelijk ook hierbij, wat betreft de 

uitvoering, betrokken zullen gaan worden. 

 

6.4. Samenwerking met de wijkvereniging 

Onze wijkgemeente beschikt zelf niet over een eigen gebouw. In dat kader willen we o.a. 

samenwerken met de wijkvereniging, die in de wijkboerderij huist. We streven ernaar om 

een diaken te laten participeren in het bestuur van de wijkvereniging. Op deze manier 
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hebben we korte lijnen, die op twee manieren positief kunnen uitwerken: we kunnen met 

de vereniging meedenken over voor de wijk relevante activiteiten (te denken valt aan 

kookprojecten, zondagmiddagbijeenkomsten voor alleengaanden enz.) én we hebben een 

goede ingang om kerkelijke activiteiten (koffiemorgens o.a.) in de boerderij te kunnen 

houden. 

 

6.5.  Participatie in het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente 

Hardenberg-Heemse 

Onze diakenen maken deel uit van het college van diakenen. Langs deze lijn dragen we 

ook bij aan de nood ver weg (Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

én kunnen we bijvoorbeeld ook een beroep doen op de werkgroep “nood in eigen 

gemeente”, die mensen in crisissituaties evt. financieel kan ondersteunen. 

 

6.6. Doelstellingen voor de komende jaren 

 

- Het noaberschap willen we als fenomeen in stand houden en verder ontwikkelen. 

Waar het binnen de mogelijkheden van de vrijwilligers ligt willen we inspelen op 

de taken die via de plaatselijke overheid op het bordje van burgers komen te 

liggen vanwege de nieuwe participatiewet 

- We willen met andere commissies/verenigingen/kerken (GKV) samenwerken op 

het gebied van de leefbaarheid in onze wijk. Daarbij is de wijkvereniging een 

belangrijke gesprekspartner en de boerderij een belangrijke ontmoetingsplek 

- Buiten onze wijk willen we onze diaconale verantwoordelijkheid waarmaken i.s.m. 

het collega van diakenen van de PG-gemeente Hardenberg-Heemse 

- Waar het binnen onze mogelijkheden ligt willen we een bijdrage leveren aan het 

helpen van mensen die op het bestaansminimum leven. Dat doen we o.a. door 

acties voor de Voedselbank, acties samen met de supermarkt en wat we in de 

komende jaren op dit gebied ook kunnen bedenken en uitvoeren. 
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7. Jeugdwerk 

 

 

7.1 Visie 

De leefwereld van jongeren is continu in beweging en verandering. In die wereld zijn ze op 

weg naar volwassenheid en daarin hopen we dat ook het geloof een rol gaat spelen en 

blijft spelen. In gedeelde verantwoordelijkheid met ouders/verzorgers, de jongeren uit 

onze wijkgemeente, en daarbuiten, willen we proberen de jongeren te blijven betrekken 

bij het samen geloven en het samen kerk zijn. Hierin willen we een actieve en positieve 

houding aannemen. We willen een omgeving waarin de jongeren bezig kunnen zijn met 

het geloof, ieder op zijn of haar eigen manier, waar ze zich thuis voelen, waarbij 

waardering, respect en ruimte voor elkaar centraal staan. We streven ernaar dat er in onze 

benadering van jongeren een rode draad is vanaf groep 7 tot en met de bovenbouw van 

het voortgezet onderwijs! 

 

7.2. Leefwereld van de jongeren 

De leefwereld van de jongeren is volop in beweging. De tijd dat de wereld niet groter was 

dan 'de school, de kerk en het dorp' is definitief voorbij. In de huidige moderne cultuur en 

samenleving wordt de leefwereld van de jongeren vooral bepaald door sociale media, 

internet, relaties, school, werk en sport. De kerk neemt daarin niet meer een 

vanzelfsprekende plaats in maar kan zeker een positieve bijdrage leveren aan de behoefte 

die jongeren hebben zich ook in religieus opzicht, binnen een groot aanbod van stromingen 

en gedachtengoed, te profileren. Daarmee is voor ons de noodzaak duidelijk, activiteiten 

te ontplooien, die laagdrempelig zijn. Jongeren willen niet kiezen voor één vorm, de 

activiteiten die worden georganiseerd moeten ruimte geven zodat ze zelf kunnen kiezen. 

Communicatie door middel van sociale media en internet biedt ons vele mogelijkheden; 

belang van bereikbaarheid! 

 

7.3. Activiteitenplan en beleid 

De kerkenraad wil zich ook de komende jaren, samen met betrokken vrijwilligers, samen 

met ouders/verzorgers en niet in de laatste plaats samen met de jongeren zelf, sterk 

maken voor een aantrekkelijk eigentijds aanbod van activiteiten. We willen zorgen dat alle 

kinderen en jongeren zich veilig en thuis voelen in de kerk. Mede daarvoor functioneert 

binnen de wijkgemeente sinds enige tijd een taakgroep Jeugd- en Jongerenwerk. Vanuit 

haar missie wil de kerkenraad zich niet tot de wijkgemeente beperken maar de activiteiten 

openstellen voor alle jongeren uit de wijk en eventueel daarbuiten.  

 

Op dit moment vallen de volgende activiteiten onder de Wijk Jeugdcommissie Baalder: 
 

Op dit moment vallen de volgende activiteiten onder de Wijk Jeugdcommissie Baalder: 
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7.4.  Doelstellingen voor de komende jaren 

 

De werkgroep jeugd streeft er naar om samen met alle betrokkenen om het de 

hierboven genoemde rode draad telkens concreet te maken in de jaarlijkse 

activiteitenplannen. Op die manier proberen we met het oog op de behoefte van 

jongeren en als kerk zo goed mogelijk met hen in contact te blijven en onze 

activiteiten telkens weer naar hun behoeften te actualiseren.  

 

Ook wil de werkgroep de betrokkenheid van jongeren bij de "Baalderdiensten" 

vergroten. Dat kan onder andere door vanuit de onder A t/m H genoemde activiteiten, 

gelegenheid te bieden en te stimuleren, een eigen bijdrage te leveren aan de 

dienst(en). Te denken valt onder andere aan een kort verslagje van waar men mee 

bezig is (geweest), maar ook valt te denken aan het mede door hen organiseren van 

een themadienst. 

Dit moet in nauwe samenwerking gebeuren met de commissies die de 

"Baalderdiensten" voorbereiden. 
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8. Erediensten 

 

 

8.1. Historie 

Al sinds heel lang komen gelovigen samen op zondagen. Het prille begin is er al in de jonge 

gemeente (Handelingen 20:7). Die traditie komt voort uit het feit dat Jezus is opgestaan 

op de eerste dag van de week. Zo bleek Hij sterker dan donker, kwaad en dood en daar 

putten mensen al eeuwenlang geloof, hoop en liefde uit. Daarom komen wereldwijd 

gelovigen op de zondag samen om de oude verhalen te horen, liederen te zingen, geloof 

te voeden, twijfel en vragen bespreekbaar te maken, hun wanhoop te uiten en opnieuw 

moed te putten, te bidden enz.  

 

8.2. Diensten in de wijk 

Wij staan in die eeuwenlange traditie en voelen ons daarin thuis. Wekelijks zijn er 

kerkdiensten op zondag. Nu is het zo gegroeid dat er in onze wijk op de 2e en de 4e zondag 

van de maanden september tot en met juni diensten zijn in de wijkgemeente zélf, in 

Sporthal "De Kamp". Dat zijn morgendiensten, die zich kenmerken door laag-

drempeligheid, een plek voor jong en oud én grote onderlinge verbondenheid. Die 

verbondenheid is het gevolg van het “wijkgerichte” van de diensten én de betrokkenheid 

tussen De Elzenhof en de wijkgemeente.  

 

Wij zullen ons tevens bezinnen op de mogelijkheid om een aantal malen per seizoen een 

gastpredikant in De Kamp te krijgen door te ruilen met predikanten uit andere wijken in 

Hardenberg.  

 

8.3. Gezamenlijke diensten 

Op de 1e, 3e en evt. 5e zondag van de maand zijn er diensten die we gezamenlijk vieren 

met de andere wijkgemeenten, te weten Centrum-Noord, Centrum-Zuid en wijk 

Baalderveld. Gaat in de wijkgerichte diensten in de Kamp vrijwel altijd de eigen 

wijkpredikant voor, in het centrum gaan de diverse voorgangers van de diverse wijken 

beurtelings voor. Verder is het ook zo, dat alle avonddiensten op alle zondagen gezamenlijk 

zijn. 

 

Deze praktijk is in de loop der tijden gegroeid. In de praktijk gaan uit onze wijk vooral 

50+ers naar diensten in het centrum en in de wijk; mensen onder de 50 bezoeken vooral 

alleen de diensten in de wijk zelf en dan m.n. de ouders met kinderen. 

 

In de praktijk functioneert dit goed. De diensten in de wijk vormen een verbindende 

schakel tussen de wijkleden, de diensten gezamenlijk vormen een verbindende schakel 

tussen de wijken onderling. Toch is het goed als we ons in de komende jaren gaan bezinnen 

op de verhouding tussen deze twee vormen van eredienst: in het centrum en in de wijk.  

 

8.4. Doelstellingen voor de komende jaren 

 

Wij zullen in de komende jaren verdiepen en verankeren wat er op dit moment is aan 

organisatie rond de Baalderdiensten: de commissies (voorbereiding, geluid, stoelen, 

oppas, koffie, beamer en de muziek – koor en band - . We zijn blij met zoveel 

vrijwilligers die helpen. Dat heeft een tweeërlei doel: het mogelijk maken van de 

vieringen zélf én het gezamenlijke in het vrijwilligerswerk. 

 

Wij zullen ons in de komende jaren bezinnen op de maandelijkse frequentie van de 

Baalderdiensten, op de afstemming van de Baalderdiensten op bijzondere feestdagen 

en op de mogelijkheid van het organiseren van Baalderdiensten in de zomer-

maanden.  

 

Wij zullen de Baalderdiensten jaarlijks met elkaar blijven evalueren.  
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9. Vorming en Toerusting 

 

 

9.1. Hoofd, Hart en Handel(en) 

Jezus heeft discipelen en dat woord betekent "leerling". Je zou dat een kwestie van "het 

hoofd" kunnen noemen.  

Hij roept mensen ook op om Hem te volgen. Hij heeft "volgelingen". Je zou dat een kwestie 

van "het handelen in je leven" kunnen noemen.  

Jezus roept mensen ook op God te vertrouwen en te geloven. Je zou dat een kwestie van 

“het hart" kunnen noemen. 

 

Al die drie elementen – hoofd, hart en hand(elen) – zijn geen zaken waar je ooit mee klaar 

bent. Leerling, volgeling en gelovige is een levenslang optrekken met God dat met vallen 

en opstaan gaat. Daarom is het goed dat er vanuit de wijkgemeente én vanuit de 

commissie Vorming en Toerusting een programma is voor "alle leeftijden", dat leden van 

onze wijkgemeente – en wie maar wil meedoen – daarbij helpt. 

 

9.2. Leren voor jongeren tot en met 25 

Voor het jongerenwerk verwijzen we in dezen naar Hoofdstuk 7. 

 

9.3. Leren in de wijk en leren bij Voto voor 25+…. 

We onderscheiden twee verschillende plekken waar mensen kunnen leren: bij activiteiten 

van VOTO – georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse 

Gemeente Hardenberg-Heemse waar we deel van uitmaken – én bij activiteiten die in onze 

wijkgemeente zélf worden georganiseerd. 

 

9.4. Doelstellingen voor de komende jaren 

Jaarlijks organiseert de commissie Vorming en Toerusting een breed geschakeerd 

programma op het gebied van geloven, leven, samenleving, kerk-zijn. Het biedt voor 

velen – ook uit onze wijk - een plek waar ze terecht kunnen om verder bezig te zijn met 

vragen rond geloof die voor hén van belang zijn. Door VOTO is er een groot aanbod, dat 

je als wijkgemeente zelf nóóit zou kunnen realiseren. In de komende jaren willen we 

dan ook dat aanbod nadrukkelijk onder de aandacht van onze wijkleden brengen. 

 

In de wijk zelf kiezen we een viersporenbeleid: 

 

- Leeftijdsgroepen: in de praktijk blijkt dat mensen in een zelfde 

levensfase/leeftijd dikwijls met vergelijkbare levensvragen bezig zijn. Daarom 

blijven we gespreksgroepen voor LEEFTIJDSgenoten aanbieden (25+, 40+, 60+) 

waarin we hen de gelegenheid bieden met elkaar in gesprek te gaan en die 

gesprekken ook te verbinden met het omgaan met God. 
 

- Op onderwerp: we willen onderwerpen aanbieden die mensen dwars door de 

generaties heen aanspreken en die hen kunnen helpen om zich in hun geloof/leven 

te ontwikkelen. Deze onderwerpen kunnen zowel gaan op “hoofd” (inhoudelijke 

onderwerpen), als op “omgang met God” (geloof; bidden). De vormen kunnen 

divers zijn: gespreksavonden, kloosterbezoek, reizen naar Bijbelse landen. In dat 

kader willen we de komende jaren ook aandacht besteden aan de “Bijbel in gewone 

taal”, die in oktober 2014 is uitgekomen. We willen deze nieuwe vertaling gaan 

gebruiken om mensen te helpen zich meer te verdiepen in wat er in het boek staat 

om zo hun geloof en kennis te kunnen verdiepen. 
 

- Groothuisbezoek: we nodigen buurtgenoten/wijkgenoten uit om elkaar te 

ontmoeten rond een voor hen en de kerk/buurt inhoudelijk onderwerp. 
 

- Kweekvijver: we willen kijken hoe we een kweekvijver kunnen organiseren 

waarin jonge gemeenteleden langzamerhand kunnen toegroeien naar het 

vervullen van verantwoordelijke functies binnen onze wijkgemeente. 
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10. Financiën en beheer   

 

 

10.1. Financiën 

Het financiële beleid van onze wijk maakt onderdeel uit van het beleidsplan van het College 

van Kerkrentmeesters. Onze wijk heeft één wijk kerkrentmeester die deel uitmaakt van dit 

College. 

 

De reguliere kosten die wij als wijk maken, zoals huur van sporthal "De Kamp" en de 

ruimtes in de Christelijke Basisschool "De Elzenhof", salariskosten predikant etc., worden 

betaald door het College van Kerkrentmeesters uit de centrale kas. 

 

Ter ondersteuning van de wijkeigen activiteiten is er een eigen 

wijkkas. Deze wijkkas, die onderdeel is van de kerkelijke 

boekhouding, wordt beheerd door de wijkkerkrentmeester. Mede 

afhankelijk van de benodigde financiële middelen wordt er in 

principe eens in de twee jaar een inzameling gehouden in de wijk. 

 

10.2. Beheer 

Onder het beheer door de wijk- kerkrentmeester valt ook het eigen meubilair in sporthal 

De Kamp alsmede het orgel en enige instrumenten van de "Nu Je Onderweg Band". 

 

Als wijk blijven wij ten volle deel uitmaken van de PKN Hardenberg- Heemse maar zullen 

wij ons wel gaan heroriënteren hoe wij de komende jaren verder gaan omdat er steeds 

meer wijkeigen activiteiten ontplooid zullen gaan worden. Dit vanzelfsprekend in 

samenspraak met de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. 

 

Gezien de grootte van onze wijk Baalder en de eigen problematiek zoals eerder beschreven 

in dit beleidsplan, zullen wij alles in het werk stellen om een eigen predikant te behouden 

voor onze wijk.  

 

10.3. Doelstelling voor de komende jaren 

 

Het aantal leden van onze wijkgemeente loopt jaarlijks terug, terwijl de kosten eerder 

toenemen dan afnemen. Om een betere verhouding te bereiken tussen de jaarlijkse 

inkomsten en uitgaven zullen de gemeenteleden in Baalder beter bewust moeten 

worden gemaakt van de financiële situatie in onze kerkgemeenschap. Wij streven 

naar meer structurele inkomsten. 
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11. Kerkelijke organisatie in Baalder 

 

 

11.1. De Wijkkerkenraad 

De wijkkerkenraad is het kloppend hart van onze wijkgemeente. Hier komen alle lijnen bij 

elkaar. Aan de ene kant is de wijkkerkenraad het platform van onze wijk waar alles 

besproken en gedeeld kan worden. Anderzijds worden er beslissingen genomen die 

dienstbaar zijn aan het wel en wee van onze wijkgemeente.  

 

Voor het bovenwijks kerkelijk gebeuren maakt de wijkkerkenraad in haar moderamen deel 

uit van het Wilhelminaplein Overleg en is zij vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad. 

De notulen van beide organen worden steeds in de wijkkerkenraads-vergadering 

besproken. 

 

In het bijzonder voelt de wijkkerkenraad zich verantwoordelijk voor: 

- Pastoraat 

- Jeugdwerk 

- Diaconaat 

- Vorming en Toerusting 

- Missionaire Gemeente zijn 

 

11.2. Samenstelling 

De wijkgemeente is opgedeeld in 12 secties. Daarom 

bestaat de wijkkerkenraad uit 12 wijkouderlingen en 

diakenen. Voorts heeft zitting in de wijkkerkenraad een 

kerk-rentmeester en ten dienste van het jeugdwerk is er 

een jeugdouderling en een jeugddiaken. 

 

Ten slotte heeft de wijkkerkenraad nog een voorzitter, 

een scriba en een wijkpredikant. De wijkouderling en de 

wijkdiaken van een sectie vormen samen met de contactpersonen het wijkteam. In de zin 

van bovenstaande vormen zij weer het kloppend hart van een sectie. De onderlinge 

taakverdeling tussen ouderling – diaken – contactpersonen is vastgelegd in de daarvoor 

geschreven: "Notitie over het bezoekwerk in de wijk Baalder" en diverse 

taakomschrijvingen. 

 

11.3. Vergaderingen 

De wijkkerkenraad vergadert gewoonlijk 10 keer per jaar. In bijzondere situaties kan er 

een extra vergadering worden uitgeschreven. Het raamwerk voor onze vergaderingen en 

de bevoegdheid van de wijkkerkenraad zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling. Naast 

het nemen van besluiten en het uitzetten van de lijnen voor onze wijkgemeente, heeft de 

toerusting van de leden van de wijkkerkenraad een hoge prioriteit. We doen dat door 

middel van bezinning, voorlichting en gesprekken. In elke vergadering wordt daarvoor tijd 

uitgetrokken. Ook is er de mogelijkheid tot het gescheiden vergaderen van de ouderlingen 

en diakenen. 

 

11.4. Doelstellingen voor de komende jaren 
 

Als wijkkerkenraad van Baalder zullen wij ons in de komende jaren heroriënteren op 

onze rol in onze sterk veranderende samenleving en op de organisatievorm die 

binnen onze kerk nodig is om op de geschetste ontwikkelingen in te kunnen spelen. 

Deze her-oriëntatie kan leiden tot een aanpassing in de organisatiestructuur van de 

wijk-kerkenraad, mede ook om voldoende kwantiteit en kwaliteit in de 

wijkkerkenraad te houden.De kernwaarden Geloof, Hoop en Liefde kunnen ons hierbij 

inspireren.  
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12. Communicatie  

 

 

12.1 Huidige situatie 

 

12.1.1. Nieuwsbrief en Kerklank 

Onze wijk is op de goede weg om de communicatie naar haar leden 

goed te verzorgen. Zes keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit 

waarin allerlei informatie staat over de kerk en wijk Baalder. Deze 

nieuwsbrief wordt verspreid bij alle leden van de wijkgemeente. 

Kerkklank is een blad voor leden van de PKN Hardenberg/Heemse, 

dit blad wordt tien keer per jaar uitgegeven en verspreid onder de 

mensen die abonnee zijn van dit blad. In Kerkklank staat informatie over de gehele 

gemeente en informatie over onze wijk.  

 

12.1.2. Website 

Wijk Baalder heeft een tab op de website 

http://pknhardenbergheemse.nl/baalder. 

Hierop staat allerlei nieuws en informatie 

over onze wijk. Omdat deze website 

redelijk standaard is en weinig 

mogelijkheid biedt voor creativiteit, is besloten dat Baalder daarnaast een eigen website 

start. Sinds september 2012 heeft onze wijk de website http://pknbaalder.nl. De website 

draait onder WordPress en heeft een uitstraling die hoort bij deze tijd. We houden de 

informatie op beide sites telkens "up to date", zodat ze boeiend blijven om te bezoeken. 

Baalder Noaberschap heeft een eigen website (http://www.baaldernoaberschap.nl). 

 

12.1.3. Social media 

Social media zijn niet meer weg te denken in onze 

samenleving. Onze wijk is actief op social media 

zoals Facebook en Twitter. Op Facebook 

(https://www.facebook.com/PKNBaalder) komen 

allerlei berichten zoals uitnodiging voor de 

Baalderdienst, overdenking en foto’s van de 

Baalderdienst en een blog van de predikant. Activiteiten die worden gehouden binnen onze 

wijk maar ook daar buiten. Voorbeelden zijn: nieuws over het "Baalder Noaberschap", 

activiteiten van "Mc Church" en een reis van leden van de kerk naar Israël. Het Facebook-

account is zo gekoppeld dat alle berichten automatisch ook op het Twitter-account 

(https://twitter.com/pknbaalder) wordt geplaatst. “Mc Church” heeft een eigen Facebook 

pagina (https://www.facebook.com/McChurchBaalder).  

 

12.2. Doelstellingen voor de komende jaren 

 

Het niveau van communicatie binnen onze wijk is hoog; het eerste doel is dan ook 

om dit te continueren. Toch zijn er zaken die de wijk in de toekomst aan 

communicatie naar een hoger niveau kunnen brengen. Voornamelijk moet de wijk 

proberen om de mensen die minder actief zijn te bereiken en mensen buiten onze 

gemeente informeren over onze wijk. 

 

 

12.2.1.  Nieuwsbrief en Kerkklank 

Mensen die minder betrokken zijn moeten we proberen te bereiken. Zo zullen de 

"Nieuwsbrief" en "Kerkklank" attractiever moeten worden. Er zal minder geschreven tekst 

en meer grote foto’s geplaatst moeten worden. De Protestantse Gemeente Hardenberg-

Heemse moet onderzoeken of er een mogelijkheid is om het blad op "full color" papier te 

drukken. Bij geschreven tekst is het van belang om de stukken niet te lang te maken. Geen 

http://pknhardenbergheemse.nl/baalder
http://pknbaalder.nl/
http://www.baaldernoaberschap.nl/
https://www.facebook.com/PKNBaalder
https://twitter.com/pknbaalder
https://www.facebook.com/McChurchBaalder
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taal gebruiken waarbij de lezer moet raden wat de inhoud is, geen vaktaal en afkortingen 

gebruiken.  

 

12.2.2. Website 

De websites worden op dit moment goed bezocht waar we trots op kunnen zijn. Er staat 

veel nuttige informatie op de website en het is "up to date". Er gebeurt veel in de wijk, 

door heel veel vrijwilligers wat we moeten koesteren. Het is van belang dat wat er gebeurt 

ook gecommuniceerd wordt naar de webbeheerder, zodat hier direct op gereageerd kan 

worden om dit te plaatsen op de websites. Naar de leden van de wijk moeten we blijven 

aan geven dat er op de website veel informatie staat. Het is misschien een idee om 

bepaalde vraagstukken of een vervolg van een verhaal verder te laten lezen op de website. 

Dit om de mensen die nog niet bekend zijn met de website te bewegen om naar de website 

te gaan. 

 

12.2.3. Social media 

Facebook en Twitter zijn beide een mooi medium om in een korte tijd veel mensen te 

bereiken. Het aantal vrienden en volgers dat er nu is, is iets waar me trots op mogen zijn. 

De wijk zal de leden van de wijk Baalder voortdurend moeten aangeven om vriend of volger 

te worden van onze wijk. Door te herhalen zal er zeker een stijging komen in het aantal 

vrienden en volgers. 

 

12.2.4. Filmopname van Baalderdienst 

Niet iedereen in de wijk is in de mogelijkheid om de Baalderdienst te bezoeken. Inmiddels 

is er binnen De Kamp een internetaansluiting, waardoor het theoretisch mogelijk is de 

diensten live – geluid én beeld – uit te zenden. We willen onderzoeken hoe we e.e.a. 

praktisch kunnen uitvoeren zowel technisch, financieel als qua menskracht en kundigheid. 

Als e.e.a. haalbaar blijkt te zijn willen we onze diensten live gaan uitzenden.  

 

12.2.6. Huis aan huis flyeren 

We willen een gastvrije en open gemeente zijn. In dat kader willen we de komende jaren 

gaan experimenteren met flyers/nieuwsbrieven die we huis aan huis verspreiden. We zullen 

er over nadenken voor welke activiteiten we in principe alle mensen in wijk Baalder willen 

uitnodigen. 

 


