
  
Protestantse wijkgemeente Baalder 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

   
 

 

 

 

 

De kerk heeft een 
app 

 
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 wat er nu 
dus ook is, is een app. 
Als je mailadres bij het 
kerkelijk bureau bekend is 
(zo niet, bel dan even of 
mail even, tel. 680833 of 
kerkelijkbureau@pknhard
enbergheemse.nl) kun je 
de app downloaden  
 

(zowel voor Apple als 
voor Android) en je met je 
mailadres aanmelden. Je 
krijgt dan alle 
nieuwsbrieven, kerkklank 
enz. op je app. En – 
handig als je geen 
kleingeld hebt – je kunt 
ook via de app betalen 
aan collectes als je in de 
kerkdienst zit. Hoe 
makkelijk wil je het 
hebben? 

Nieuwsbrief 

Brief aan de dominee. 
 
Beste dominee, 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen en even de prietpraat van “Hoe gaat het met jou?” 
achterwege te laten: Het is toch wel wat, dat gedoe bij ons in de kerk.  
 
Iedere keer wordt er gesproken over bezuinigingen, verkoop van gebouwen, inkrimping van werk, 
herverdeling van uren van predikanten en/of ander personeel en ga zo maar door. Wat doet dat nou 
met jou? 
 
Ruim 8 jaar geleden ben je bij ons in de wijk komen werken en heel veel in gang gezet. Eigenlijk 
kunnen we wel zeggen dat door jouw eigen kracht heel veel anderen in hun kracht gezet zijn. Overal 
ben je bij betrokken en vaak in letterlijke zin. Zoveel betrokken dat we ook wel gezegd hebben: “Laat 
mensen ook op hun eigen benen staan!” En dat heb je gedaan. 
 
Vanuit de visie die je opgedaan hebt in de cursus “missionaire gemeente zijn” is de wijk gegroeid. 
Ook naar elkaar toe gegroeid. Ik weet wel dat je heel vaak in bescheidenheid zegt: “Dat doen we 
samen!” En ja … dat is ook zo, maar toch. Om een auto in beweging te zetten is er toch altijd één 
persoon die de sleutel omdraait en het gaspedaal indrukt of loslaat. 
 
In de maand februari worden belangrijke besluiten genomen t.a.v. de (financiële) positie van de 
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse (en ook Radewijk). Dit jaar zal er nog niet bezuinigd 
worden op de personele bezetting (o.a. predikanten dus), maar het hangt als een zwaard van 
Damocles boven jouw en ons hoofd. 
 
Je zegt vaak dat jouw hart in Baalder ligt. Dat is voor ons een zegen. Gisteravond (30 januari) tijdens 
een bijeenkomst van kerkenraden uit vooral de gemeente Hardenberg hebben we gehoord dat 
positief denken tussen de oren zit, maar uit het hart komt. Positief denken is ook je focussen op wat 
goed gaat en niet (alleen) het zwarte, het negatieve zien. Door alle gedoe is het goede zien, 
misschien wel eens lastig. In ieder geval gebeurt er veel goeds. En dat is wat ik je wilde zeggen. 
 
Laten we uit blijven gaan van jouw en onze kracht, met Gods zegen. 
 
Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 
 
P.S. Hoe gaat het eigenlijk met jou? 

http://www.pknbaalder.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl
mailto:kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl
http://www.protestantsekerk.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten 
 

9 februari: Zorg goed voor 
jezelf én voor de ander…. 
Op 9 februari lezen we twee 
verhalen die achter elkaar 
staan: én de barmhartige 
Samaritaan én Marta en 
Maria. De één – Samaritaan – 
is heel druk met helpen – de 
ander – Marta – ook. Maar 
hoe doe je dat nou zo dat je 
én goed voor jezelf én voor de 
ander zorgt? Wat deze dienst 
nog veraangenaamt: Animato 
zingt mee! Er is TOZ, oppas, 
iets voor de kinderen van 
groep 1-6….. Kortom, allemaal 
mooie ingrediënten! 
 
23 februari: de TOP 2000 
dienst…. 
Voor de 4e keer….: de top 
2000-dienst. Dat is altijd weer 
bijzonder: hoe popsongs 
raakvlakken hebben voor 
mensen met het leven én met 
geloven. De nu-je-
onderwegband en het 
liedboekkoor zijn al aan het 
oefenen. Er komen mooie 
verhalen voorbij van 
gemeenteleden over welk 

popnummer wat voor hen 
betekent en wat voor hen de 
link is naar geloven. En we 
horen Marco Borsato, Lauren 
Daigle, Queen, Daniël Lohues 
enz. Kortom: meemaken!!!! Er 
is kinderoppas, een activiteit 
voor alle kinderen en na afloop 
uiteraard koffie enz. 
 
8 maart: kerk en school 
dienst….. 
Twee keer per jaar vieren we 
met de Elzenhof een kerk-en-
schooldienst. Eén keer met de 
onderbouw, één keer met de 
bovenbouw. En die is nu weer 
op 8 maart met de 
bovenbouw. Op het moment 
dat deze brief geschreven 
wordt is er nog geen overleg 
geweest. Maar we weten wél 
dat het ongetwijfeld een 
feestelijke dienst zal worden 
met veel inbreng van de 
kinderen. Let op de website en 
facebook. De nu-je-onderweg-
band zorgt voor de 
begeleiding, er is kinderoppas, 
thee, koffie, ranja! Er is ook 
wat bijzonders: we mogen 
houdbare spullen meenemen 
voor de voedselbank. Die 
worden in grote kratten 
gedaan en worden door de 
diakenen naar de voedselbank 
gebracht. In zekere zin is dat 
al een beetje een 
voorbereiding op de volgende 
dienst:  
 
22 maart: avondmaal…. 
Linkerwang en rechterwang 
Hoe snel gebeurt het niet dat 
een conflict escaleert. Het kan 
beginnen bij een misverstand, 
waardoor iemand zich 
beledigd, gekwetst voelt. En 
dan kan het van kwaad tot 
erger gaan: ruzie, elkaar niet 
meer willen zien. In de 
bergrede van Jezus zegt Hij 
dingen die een andere manier 
laten zien “als iemand je op de 
rechterwang slaat, keer hem 
ook de linker toe….”. Dat is 
“omdenken” zouden we 
vandaag zeggen. Het is óók 
iets dat Jezus zelf in de 
praktijk brengt en het brengt 

Hem het kruis. En tegelijk is 
dat kruis het christelijk 
symbool geworden van liefde 
die overwint…… We vieren 
die liefde met woorden én met 
brood en wijn. Iedereen is 
uitgenodigd om mee te vieren. 
Het liedboekkoor zingt mee en 
wij met hen. Er is kinderoppas, 
TOZ en een kinderactiviteit 
voor de kinderen van  
groep 1-6. 
 

40-dagen tijd: 
Heel Baalder vast! 

 
Al een paar jaren is er een 
groepje mensen – telkens 
wisselend van samenstelling – 
dat met elkaar “vast” tijdens de 
40 dagen tijd. Dat is 
inspirerend om te doen voor 
veel mensen. Wat is vasten? 
Gedurende de 40 dagen voor 
Pasen – vanaf 26 februari, As-
woensdag – ben je extra 
bewust bezig met God, 
geloven en hoe je in het leven 
staat. We gebruiken met 
elkaar een kalender van de 
protestantse kerk NL waar 
voor elke dag een stukje om 
over na te denken staat: over 
geloven, over je leven, over 
God, over Jezus. En daarbij 
kiezen mensen vaak ervoor 
om gedurende die 40 dagen 
iets wel óf juist niet te doen: 
geen facebook, geen vlees, 
bewust tijd nemen voor bidden 
en bijbellezen, bezoekje 
brengen aan mensen, geen 
alcohol enz. Wat maar goed is 
voor diegene. En het geld dat 
we uitsparen delen we dan 
altijd met een goed doel. Vaak 
gaat het naar mensen in de 
wijk die het krap hebben.  
Dit jaar heb ik (wvdw) 50 
kalenders besteld bij de 
Protestantse Kerk. Ik dacht….: 
laat mij eens lekker ambitieus 
zijn. En daarbij heb ik ook voor 
kinderen een vastenkaart 
besteld!  
 
Vasten klinkt als “vast”:  je 
kunt geen kant op. Dat is niet 
de bedoeling. Niks moet! Je 
bent vrij om mee te doen óf 
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om het niet te doen. De 
kalenders kosten 1 euro en de 
kaarten zijn gratis. In de dienst 
van 23 februari (Top 2000) 
kun je een kalender of kaart 
meenemen. Je kunt ze zelf 
ook bestellen: 
https://petrus.protestantsekerk
.nl/veertigdagentijdkalender   

 
Het gaat weer van start! 

Back to Basics:   

met elkaar de bijbel 

lezen! 
  

Het was vorig jaar een groot 
plezier: met zo’n 30 mensen 
(het aantal groeide in de loop 
van de keren) lazen we met 
elkaar de bijbel. En de lol was: 
er waren mensen van 25 én 
van 75 en alles wat er 
tussenin zat. Daarbij: er waren 
mensen die goed thuis waren, 
maar ook (het merendeel) 
mensen die de bijbel eigenlijk 
helemaal niet goed kennen. 
En ik – wvdw – had me 
voorgenomen om gewoon 
mensen mee te nemen in de 
keuken van de bijbel. Ons 
wordt als dominees soms 
verweten dat we allerlei 
dingen “achterhouden” die we 
wel weten. Dat is altijd een wat 
vreemd verwijt, maar het is 
wel zo dat je in een 
Baalderdienst waarin je een 
kwartiertje tijd hebt niet alle ins 
and outs van de bijbel kunt 
vertellen. Maar dat kan dus op 
zo’n avond wél. 
Vorig jaar hebben we 4 keren 
besteed aan het oude 
testament. Dat hadden er met 
gemak 8 kunnen zijn. We 
genoten met elkaar, lachten, 
dachten na en verwonderden 
ons regelmatig over dat heel 
oude boek. Soms werden 
dingen helderder! 
Een paar mensen schreven in 
één van de nieuwsbrieven een 
verslag. Ik neem even het 
citaat over van Elise 
Monshouwer, zoals het vorig 
jaar juni  op de nieuwsbrief 
stond: 
 

“Ik, als leek van de bijbel, 
van katholieke afkomst 
wilde naar Back to Basic. 
Wanneer mijn kinderen 
thuiskomen met verhalen uit 
de bijbel, kan ik daar 
eigenlijk niet over 
meepraten. Geen idee ook 
waar ik moet beginnen en 
hoe de bijbel in elkaar 
steekt.  
Dus ik vertrek die eerste 
avond met de bijbel onder 
mijn arm richting de 
Elzenhof. Dominee Wim 
wist op een mooie manier 
mijn aandacht te trekken 
door terug te gaan naar hoe 
het allemaal begon. De 
bijbel was onze oceaan en 
we meerden in die weken 
aan bij een aantal eilanden, 
oftewel verschillende 
verhalen/namen. Hier kon 
Wim vol overgave over 
vertellen, wat mij 
enthousiasmeerde om door 
te gaan. De verhalen van 
toen, zijn nog steeds 
verhalen in het hier en nu. 
De geschiedenis blijft zich 
herhalen, keer op keer... 
Laten we er wat van 
opsteken.  
Bedankt daarvoor Wim, ik 
ben er weer bij volgend jaar!    
Elise Monshouwer” 
 
Wel…., we gaan weer 
beginnen! En je hoeft er vorig 
jaar niet bij zijn geweest om 
mee te doen, want we gaan nu 
het Nieuwe Testament lezen, 
de verhalen over Jezus en 
verder! We komen telkens op 
dinsdagavonden samen: 3, 17 
en 31 maart én 14 april. Inloop 
om 19.30 uur in de Elzenhof, 
aanvang 19.45 uur. 
 

 

Hartje Baalder 
 
De activiteitencommissie van 
PKN Baalder heeft in ieder 
geval nog een tweetal 
activiteiten op het programma 
staan, dit voorjaar. 
 
Op dinsdag 25 februari 
organiseren we een workshop 
handletteren. 
Voor degenen die niet weten 
wat wat dat is (ik, Marith, wist 

het ook niet      ), handletteren 

is op een blad papier met 
mooie letters een spreuk 
schrijven waar je iets mee 
hebt. De tekst mag je dus zelf 
bepalen. 
De kosten bedragen € 22,50 
zonder lijst en voor € 25,00 
krijg je de spreuk ingelijst mee 
naar huis. 

 
Voorbeeld van handlettering 
 

Op dinsdag 12 mei gaan we 
gezellig met elkaar dotten! 
Wat dotten? Ja, dat is stipjes 
zetten in allerlei kleuren op 
een bord. De kosten hiervoor 
bedragen € 15,00. 
 

 
Voorbeeld van dotten. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F368169338262158904%2F&psig=AOvVaw1sSVLXp9mT2L2xLumWnQcm&ust=1580539633967000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi04Y2frecCFQAAAAAdAAAAABAE


Koffieochtend  
 

Half Januari waren we 
uitgenodigd door de GKV op 
de door hun georganiseerde 
ochtend in Het Morgenlicht 
met bingo en nieuwjaarsborrel. 
We kunnen spreken van een 
gezellige en geslaagde 
ochtend, zeker voor herhaling 
vatbaar!  
 

 
 
In Maart hebben we alweer 
onze laatste koffieochtend, 
maar dan (op de vertrouwde 
plek) in De Boerderij.  
 
Dhr. J. Nieuwenhuis uit 
Baalder gaat ons dan vertellen 
over de Achterhoek, een mooi 
stukje Nederland. Hij doet dit 
m.b.v. een verhaal en een 
diavertoning. Het belooft weer 
een interessante ochtend te 
worden!  
 
De datum is 25 maart, we 
beginnen om ± 9.45 uur met 
koffie. U bent van harte 
uitgenodigd!  
De Diaconie. 
 

Avond over 
geloofsopvoeding 

 
Avond over geloofsopvoeding  
Op donderdag 12 maart is er 
voor ouders van kinderen in 
de leeftijd van 0-18 jaar een 
avond over geloofsopvoeding. 
Wat geef je je kind mee over 
het geloof en hoe doe je dat? 
De avond is ter inspiratie en 
ter uitwisseling met andere 

ouders. Locatie is de Elzenhof 
en inloop vanaf 19.45 uur 
(20.00 uur start). Graag even 
aanmelden via 
ajolsman@hotmail.com of 
marjoleinevers@hotmail.com. 
 

Bijbelsmokkelspel  
 

In samenwerking met de 
vrijgemaakte kerk organiseren 
we voor de jongeren (12+) in 
Baalder het bijbelsmokkelspel 
op:   
 

zaterdag 29 februari. 
 
Baalder wordt omgetoverd tot 
een stad in Iran. De stad wordt 
onderverdeeld in twee wijken: 
een veilige en een vijandige 
wijk. Het is de bedoeling dat 
de jongeren Bijbels gaan 
smokkelen van de veilige wijk 
naar de vijandige wijk. Dit lijkt 
gemakkelijk, ware het niet dat 
er verschillende barrières zijn 
die ze moeten nemen. 
Douanebeambten, spionnen, 
verraders en meer personen. 
De jongeren krijgen een aantal 
opdrachten die ze moeten 
oplossen. Uiteindelijk is de 
bedoeling van het spel dat ze 
in een aantal veilige 
huisgemeenten terechtkomen 
om de Bijbels af te leveren. 
We verzamelen om half 3 in 
het Morgenlicht. Na het spel 
gaan we samen eten en volgt 
er een korte presentatie van 
Open Doors over 
bijbelsmokkel. Bij deze 
onderdelen zijn ook andere 
gemeenteleden van harte 
welkom. We zoeken nog de 
nodige vrijwilligers (oudere 
jeugd, gemeenteleden die 
willen helpen bij het spel, 
gemeenteleden die willen 
koken etc.), mocht je het leuk 
vinden om iets te doen, laat 
het weten. Zowel jongeren die 
het spel willen spelen als 
vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden via 
rocksolidhardenberg@gmail.com. 
 
 

Oproep - meewerken 
aan kinderdiensten en 

TOZ 

 
We zijn op zoek naar 
gemeenteleden (jong en oud) 
die het leuk zouden vinden om 
te ondersteunen tijdens de 
kinderdiensten (t/m groep 6) of 
de TOZ (tieners op zondag, 
vanaf groep 6 t/m brugklas). 
We willen graag een poule 
maken zodat de belasting niet 
te groot is. Bij vragen of 
interesse graag even een 
mailtje naar 
ajolsman@hotmail.com of 
marjoleinevers@hotmail.com. 
  

Pannenkoeken-
restaurant 

Na het succes van vorig jaar 
en eerdere edities willen we 
ook dit jaar in samenwerking 
met het LOC en Alfa-college 
het pannenkoekenrestaurant 
openen.  
 
Dinsdagavond 17 maart 
gaan vanaf 17.30 uur de 
deuren open en starten we 
om 18.00 uur met het buffet. 
De opbrengst komt ten 
goede aan Rock Solid en 
onze jongeren zullen zich 
dan ook weer inzetten om 
jullie een fijne avond te 
bezorgen.  
 
Een tafel kan tot 10 maart 
gereserveerd worden via 
rocksolidhardenberg@gmail.
com.  
 
We hopen op jullie komst!  


