
  
Protestantse wijkgemeente Baalder 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
 

 
 
 

Het nieuws van de 
kerk en de AVG 

 
Scholen, 
sportverenigingen, 
kerken, allerlei instanties 
waarbij onderling 
meeleven belangrijk is 
hebben er last van: de 
wet op de privacy. We 
weten allemaal dat het 
vanwege die wet 
bijvoorbeeld niet meer 
mogelijk is om 
verjaardagen van mensen 
boven de 80 op 
kerknieuws te zetten.  
 
 
 

 
 
 
 
Maar nu gaat het nog wat 
verder: 
kerknieuws/kerkcontact 
(de wekelijkse blaadjes 
met “actueel nieuws uit 
de kerk – 
ziekenhuisopnames enz. 
) kun je zaterdagmorgen 
gewoon uit de Schakel 
halen en op zondag in de 
Kamp of in het centrum,  
maar digitaal – via de 
computer – wat veel 
mensen graag willen is 
het ingewikkelder 
geworden. Dat komt 
omdat IEDEREEN op 
internet die blaadjes kan 
inzien en dat mag dan  
 
 

 
 
 
 
weer niet. Daarom: als je 
nu kerkbladen op je 
computer wilt kunnen 
inzien, dan “moet” je eerst 
een inlog-code 
aanvragen. Dat doe je 
door een mailtje te sturen 
naar kerkelijkbureau@ 
pknhardenbergheemse.nl 
Daarin verzoek je om een 
inlogcode om de bladen 
te kunnen inzien. Na een 
tijdje – het kerkelijk 
bureau is er druk mee! – 
krijg je die code 
thuisgestuurd en dan kun 
je inloggen en zowel 
kerkklank (het 
maandblad), kerknieuws 
(het week- blaadje) 

Er zit veel in een naam … 
 
“Meester …., meester …., meester ….., meester …..”, tientallen keren op een dag hoor ik 
deze roep. Voor iedereen is de klank van dit woord helder. Het woord meester heeft  echter 
verschillende betekenissen, o.a. titel in de advocatuur, machinist op een trein, leraar, 
iemand die de meesterproef heeft afgelegd, een titel voor iemand die een hoog niveau van 
expertise heeft bereikt. Eigenlijk is het woord “meester” dus niets zeggend, vanwege die 
vele betekenissen. Dat krijgt het pas als je weet in welke context de titel gebruikt wordt. Bij 
“meester” hebben we ook vaak de associatie dat er iets geleerd moet worden. Daarom vind 
ik zelf het woord “minister” veel mooier. Dat betekent namelijk “dienaar”. Voor predikanten 
kan als titel vdm gebruikt worden, wat betekent verbi divini minister en letterlijk vertaald: 
dienaar van het goddelijke woord.  
Jezus wordt vaak rabbi of rabboeni genoemd. Rabboeni is de versterkte vorm van rabbi. Dit 
laatste betekent “leraar” en rabboeni betekent “mijn meester” of “mijn gebieder”. Opnieuw 
het woord “meester”!  
Minister en rabbi, de dienaar en de leraar.  
Het woord “dominee” tenslotte komt uit het latijn: Dominus. De betekenis daarvan is “heer”. 
Dat woord zien we veel vaker terug in de bijbel. In de huidige tijd zie je dat het woord 
“dominee” vervangen wordt door  “voorganger”. De wegbereider, iemand die voor(op) gaat. 
In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad staat de ambitie dat we in Hardenberg en 
Heemse van een domineeskerk naar een ledenkerk gaan. De intentie van die ambitie is, dat 
we niet achterover gaan zitten en wachten tot de dominee iets zegt of doet. Kerk zijn is een 
gezamenlijke onderneming, waarin mensen lerend, dienend en voorganger zijn. Zouden we 
daar ook een titel voor kunnen bedenken?  
 
Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 
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Kerkdiensten 
 

Op 10 februari is het thema 
van de dienst “een pak van 
mijn hart….” Dat klinkt alsof 
het gaat over iets dat je zwaar 
op je maag lag en dat achter 
de rug is. Dat zijn allemaal 
uitdrukkingen waarin iets “van 
ons lichaam” doorklinkt en zo 
is het ook: ons lichaam 
reageert op spanning en op 
ontspanning. We gaan een 
verhaal lezen waarin iemand 
verlamd is en die goede 
vrienden heeft die hem met 
die verlamming bij Jezus 
brengt. Wat Jezus dan doet 
heeft verstrekkende gevolgen 
voor de man, een “pak van zijn 
hart”. We gaan onszelf de 
vraag stellen als we een 
conflict hebben met iemand – 
wij hebben een fout gemaakt 
naar een ander óf die ander 
naar ons – hoe kun je 
daarmee omgaan? Waar 
voelen we dan de spanning in 
ons lichaam, maar ook: hoe 
kunnen we er zó mee omgaan 
dat het een “pak van ons hart” 
wordt. Het gaat dan over 

dingen als loslaten en 
vergeven. Een prachtig thema. 
De nu-je-onderweg-band 
werkt mee,  er is  TOZ, een 
kinderactiviteit voor groep 1-6 
en koffie en thee toe. Ds. Wim 
van der Wel is de voorganger. 
 
Op 24 februari is het thema 
van het schrijven van deze 
nieuwsbrief nog niet bekend. 
Maar het zal gaan over iets 
uit de bergrede, want dat is 
aan de orde in Trefwoord, de 
godsdienstmethode op school, 
die wij volgen. Wat bijzonder 
is, is onze gastvoorganger: ds. 
Yvonne van Benthem. Sinds 
een half jaar is ze half time 
predikant van wijk 
Marslanden. Eigenlijk zou ik 
(wvdw) heel graag met haar 
ook in onze wijk 
samenwerken. Ze is begin 30, 
net als veel mensen in onze 
wijk, spreekt sterk de taal van 
nu en is heel creatief in haar 
kerkdiensten. Ik zou het 
ontzettend mooi vinden als 
jullie die dienst gaan 
meemaken. Er is TOZ, een 
kinderactiviteit voor groep 1-6, 
koffie, thee en limonade toe. 
EN de muzikale begeleiding is 
in handen van “Musette”. Wie 
dat zijn….. 
 
Op 10 maart is er weer een 
gezamenlijke dienst met de 
Elzenhof, in dit geval met de 
onderbouw. Omdat deze 
dienst nog moet worden 
voorbereid is het thema nog 
niet bekend. Wel is bekend, 
dat de nu-je-onderweg-band 
voor de begeleiding zorgt en 
dat ds. Wim van der Wel de 
voorganger is en dat er 
kinderoppas is. Altijd weer is 
zo’n dienst een feest: omdat er 
veel kinderen zijn, omdat we 
een mooie band hebben met 
de Elzenhof, omdat er veel 
ouders/grootouders zijn én 
omdat we de liefde van God 
met elkaar vieren en delen. 
Uiteraard is er dan koffie, thee 
en een heleboel limonade!! 
 
 

 
Op 24 maart is er voor de 
derde keer de Top 
2000dienst. We hebben dat 
nu twee keren gedaan en 
beide keren beleefden 
mensen daar veel goeds aan. 
Het is vaak heel bijzonder om 
te merken hoe popmuziek zich 
vermengt met geloven. Dit jaar 
hebben we het een beetje 
anders aangepakt dan de 
vorige twee jaren, omdat een 
beetje een “herhaling van 
zetten” dreigde: veel dezelfde 
nummers die terugkwamen. 
Daarom is er een voorselectie 
gemaakt door een groepje 
mensen en daar is door de 
bezoekers van de 
Kampdiensten van 13 en 27 
januari (en van de website!) uit 
gekozen. Meer dan 150 
stemmen zijn uitgebracht en er 
is een mooie mix van én 
nummers uit eerdere diensten 
én andere nummers én 
nummers die linken hebben 
met het geloof. Kortom, dat 
wordt iets moois. De nu-je-
onderwegband zorgt voor de 
begeleiding, het liedboekkoor 
zingt mee – en wij met elkaar 
uiteraard – . Er is kinderoppas, 
een kinderactiviteit voor groep 
1-6, TOZ én na afloop koffie, 
thee en ranja! 
 

  

De Plus, de Kamp en 
de kerken in het 

centrum 
 

Toen de Plusmarkt een paar 
jaar geleden plotseling 
dichtging overviel dat veel 
mensen. Een heel aantal zei: 
“hadden we dat geweten, dan 
waren we minder vaak naar 
andere winkels gegaan en 
vaker naar de Plus, want we 
vinden het wél belangrijk”. 
Waarom schrijf ik (wvdw) dit?  
 

Colofon 
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In het nieuwe beleidsplan van 
de Algemene Kerkenraad is 
het voornemen dat er in 2019 
zal worden gekeken hoe we 
grote tekorten (128.000 euro) 
kunnen terugdringen. Eigenlijk 
zijn er twee opties: mensen 
ontslaan of (een aantal) 
gebouwen dicht, of anders 
gebruiken of verkopen.  
 
Er zal een extern bureau 
worden ingehuurd, dat 
gespecialiseerd is in dit soort 
processen. Dat bureau zal 
inventariseren welke 
gebouwen we allemaal 
hebben/huren als PKN 
Hardenberg-Heemse, wat de 
functie is voor de betreffende 
wijkgemeente, wat de 
mogelijkheden zijn van het 
gebouw, wat de kosten en de 
baten zijn. En dan zal dat 
bureau komen met een advies 
over welke gebouwen het 
beste open/dicht enz. kunnen. 
Of ook: hoe we soms meer 
geld uit gebouwen kunnen 
halen. Alle opties zijn open – 
er is nog geen enkel besluit 
genomen, want het gaat om 
iets ingrijpends met allerlei 
emoties daarbij.  
 

 
 
De Algemene Kerkenraad is 
nu begonnen om in alle 
gebouwen telkens te tellen 
hoeveel bezoekers er zijn per 
dienst. Dat is één van de 
factoren die mee gaan 
bepalen hoe functioneel een 
gebouw is. Nu moet ik dus 
denken aan die reacties na de 
sluiting van de Plus….. 
Hadden we geweten dat het 
minder ging, dan waren we 
wat vaker gekomen…… Voor 
de helderheid: ik vind dat je 
naar de kerk moet gaan omdat 
je daartoe van binnen 
gemotiveerd bent, om je 
geloof te laten inspireren, om 
dat met anderen te delen, 
omdat je God en geloven 

belangrijk vindt. Het zou 
hypocriet – en dat is nergens 
een goed ding! – zijn om naar 
de kerk te gaan als je er niet 
graag bent. Tegelijk gaat het 
er de komende tijd wél om 
spannen: hoe belangrijk 
vinden we wat we doen in 
Baalder – in de Kamp – maar 
ook in het centrum – waar veel 
mensen, vooral ouderen uit 
onze wijk – naar toegaan? En 
het zou ook niet goed zijn als 
we niet zeggen wat er aan de 
hand is, zodat je op een dag 
zomaar wordt overvallen met 
een bericht als “de Plus gaat 
dicht…..” We houden jullie op 
de hoogte én doen een appèl:  
Als je dat wél belangrijk vindt, 
dan is het misschien tijd om er 
sámen voor te gaan!  

 
Basiscatechisatie 

 
Van november tot en met 
februari zijn “meester Henk 
(Zweers)” en “ds. Wim” met 
zo’n 30 kinderen van de 
Elzenhof uit groep 7 en 8 
bezig met basiscatechisatie.  
 
We doen allemaal 
verschillende dingen die te 
maken hebben met 
“basisdingen van het geloof”.  
 
Zo hebben we het over de 
doop gehad en hadden we 
toen het doopvont uit de Kamp 
in school, zo zijn we op 
excursie geweest naar de 
Witte-of-Lambertuskerk, zo 
spreken we over “de grote 
talentenshow” én hebben we 
het over de kruiswoorden van 
Jezus om maar eens wat te 
noemen.  
 
Straks sluiten we het af met 
een geweldig spel – een 
Zweeds loopspel – waarbij er 
voor alle kinderen een prijsje 
is én voor de winnaars een 
“hoofdprijs”.  
 
We willen daarna de kinderen 
van groep 8 uitnodigen voor 
één proefles “Rock Solid” 
 

Kring 65+ 
 
Al tijden wordt er geïnformeerd 
naar wanneer de kring van 
mensen van 65+ weer begint.  
 
Wel…., het is bijna zover: als 
de basiscatechisatie is 
afgelopen, dan starten we met 
de 65+ kring.  
 
Schrijf de data s.v.p. vast in de 
agenda: de volgende data zijn 
gepland: 28 februari, 14 maart, 
28 maart, 11 april.  
We beginnen telkens om 9.30 
uur in de Schakel met een 
korte viering. De ochtend is 
afgelopen om 11.30 uur.  
 
We gaan ook kijken hoe we in 
de toekomst deze kring vaker 
kunnen houden, ook zonder 
aanwezigheid van de 
predikant. Zo doen andere 
kringen dat ook. 
 
 

De leeskring 
 
PKN Baalder organiseert veel 
activiteiten waaronder ook een 
leeskring. De kring telt 
momenteel zeven leden, zes 
dames en één heer. We 
bespreken per jaar 5 boeken, 
meestal romans, die op de 
één of andere manier 
raakvlakken hebben met 
geloven en met belangrijke 
thema’s uit het leven. Deze 
worden gezamenlijk uitgezocht 
voor een heel leesjaar. In onze 
donderdagochtend leeskring is 
nog plek voor één of twee 
leesliefhebbers. 
Voor ene heer zou een collega 
lezer welkom zijn. Mocht er 
meer animo zijn, wat we 
natuurlijk hopen, dan starten 
we een tweede kring. 
Hannie Rutgers en Eef 
Kerkdijk  

 
30- en 30+ 

 
Over andere kringen 
gesproken: de 30+ en 30- 
draaien ook het hele seizoen, 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDga2qw4jgAhWSJlAKHTJYBNwQjRx6BAgBEAU&url=https://bezoekerstellers.nl/&psig=AOvVaw0ApT1EVabSMZhfMT0lCFvS&ust=1548491701653048


soms met aanwezigheid van 
de dominee, soms er zonder. 
Het mooie is dat het open 
kringen zijn: er is véél 
openheid naar elkaar over wat 
je beweegt in leven en 
geloven én het is ook zó open 
dat er nieuwe mensen kunnen 
instromen. Als je informatie 
wilt: w.vanderwel@pkn.nl  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
     

 
 
  
 
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Morgen voor 70+, 
terugblik en 
vooruitkijken 

 

Drie keer per winterseizoen 
komen de 70+ers samen voor 
ontmoeting.  
 

De tweede keer was in januari 
en dat was een bijzondere: die 
keer kwamen we in het 
Morgenlicht samen met de 
Vrijgemaakte 70+ers (tieners 
van toen heten die daar). Het 
werd een mooie morgen met 
ontmoeting, koffie, borreltje, 
gesprekje, bingo met heel veel 
mensen. Goed dat dat 
tegenwoordig kan, elkaar zo 
ontmoeten!  
 

 
 
Op 27 maart komen we 
opnieuw samen – uitnodiging 
volgt nog persoonlijk – in de 
boerderij, inloop vanaf 9.45 
uur, koffie bruin om 10.00 uur. 
Vermoedelijk is Fred Hamhuis 
die morgen onze gast met een 
prachtig verhaal over Nieuw-
Zeeland, één van de mooiste 
landen ter wereld. Welkom! 
 
 

 

Wat telkens blijft: 
Baalder noaberschap 

het eetcafé, 
middag voor 

alleengaanden 
 
Goed om ze alle drie te blijven 
noemen omdat ze zo kostbaar 
zijn in onze wijk! Voor klussen: 
bel het Noaberschap 06-
18408032.  
 
Iedere zondagmiddag, dat er 
dienst is in de Kamp, is er ook 
een middag voor mensen die 
graag anderen ontmoeten in 
de boerderij. Het begint om 

14.30 uur en de toegang is 
gratis!  
 
En telkens zo’n beetje op de 
derde dinsdag van de maand 
is er het eetcafé voor mensen 
die het gezellig vinden om een 
keer niet alleen te eten en 
anderen te ontmoeten en van 
een heerlijke maaltijd te 
genieten. Toegang ook daar 
gratis, vrije gift mag. Gewoon 
doen! (typisch Hardenbergse 
kreet!!)  
Telefoon: 06-33479569. 

 

Uit de kerkenraad 
 

Tijdens de kerkenraads-
vergaderingen van december 
en januari hadden we 3 
gasten. Allereerst dominee 
van der Kamp die ons bezocht 
als, wat we noemen, 
synodepredikant. Dat is een 
dominee die de verschillende 
kerkenraden op zoekt en 
zaken met hen bespreekt. In 
ons geval bijvoorbeeld het 
beleidsplan. Hij was onder de 
indruk van wat de visie en 
missie van onze wijk op de 
toekomst is.  
Als tweede hadden we in 
januari de “juf van Wim” op 
visite. Zij wilde graag in 
gesprek met ons over het 
“geleerde” in de scholing  
“missionaire specialisatie”. 
Een boeiend en open gesprek, 
opnieuw over de toekomst van 
onze wijk en ook beschreven 
in het beleidsplan. 
Als derde hadden we de 
voorzitters van de beide 
Baalderdienstcommissies in 
ons midden. Wat fijn om te 
horen van elkaar dat er zo’n 
grote beleving is en dat de 
diensten in het algemeen heel 
erg gewaardeerd worden en 
dat er zoveel vrijwilligers zijn 
die meehelpen om alles te 
kunnen regelen.  
Kerkenraad, veel verschillende 
onderwerpen passeren de 
revue. Soms serieus en 
ernstig, maar ook heel vaak 
met een lach én een traan! De 
vacatures zijn bijna bekend…..  

Cursus over de 
Bijbel 

 

In de loop van de tijd ben ik 
(wvdw) een aantal mensen 
tegengekomen die zeiden: 
“We zouden eigenlijk 
gewoon meer willen weten 
van de bijbel.”  
 
Ik ga daarom 4 keer een 
soort van basiscursus 
starten en als dat aanslaat 
ga ik dat vaker doen daarna.  
 
De cursus is, denk ik, niet 
alleen geschikt voor mensen 
die weinig/niets van de bijbel 
afweten, maar óók voor 
mensen die denken “Ik weet 
al wat er staat”.  
 
De avonden zijn op 11 en 25 
maart, 9 en 29 april (drie 
maandagen en één 
dinsdag). Inloop vanaf 19.30 
uur in de Elzenhof, begin 
19.45 uur en einde om 
21.30 uur.  
 
Ik wil proberen uit te leggen 
wát de bijbel voor een boek 
is, wat er voor heel 
belangrijke rode draden 
heenlopen (zodat je zelf dat 
gaat herkennen) én hoe je 
het naar nu kunt vertalen. 
Welkom! 
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