
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 
 

Beste lezers,  
 
Deze nieuwsbrief ziet er toch iets anders uit dan normaal. Toch willen we u er één sturen. 
Omzien naar elkaar en contact houden met elkaar zijn twee zaken die in deze tijd heel 
belangrijk zijn. Wim schrijft hier straks ook het één en ander over. 
Wat ik ontzettend mooi vind is, dat ondanks alle onzekerheid en “de gekke wereld” er zoveel 
initiatieven zijn waaruit blijkt, dat we er “het beste” van willen maken.  
Laten we elkaar toebidden, dat het virus, wat heel veel zaken ontwricht, snel op zijn retour 
gaat, het leven weer normaal wordt en dat we daarna de goede zaken die de huidige situatie 
oplevert ook kunnen bewaren. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Jan Bakker. 
 

Een bijzondere tijd 
 

Deze kopy voor de nieuwsbrief schrijf ik (wvdw)  op 16 maart. We 
zitten midden in een bijzondere tijd waarin een klein virus onze hele 
moderne – waarvan we dachten dat die heel maakbaar was…. – 
wereld op de kop zet. Dus ook binnen de kerk staat e.e.a. op de kop: 
alle kringen binnen de kerk zijn afgelast, kerkdiensten gaan niet door. 
En niemand weet of we niet met nog meer heel bijzondere 
maatregelen te maken krijgen: wie weet mogen we over een week ons 
huis wel een tijd niet uit, zoals in Italië. Maar wie weet is het ook na 6 
april wel weer zodanig beter dat we wél weer mogen samenkomen in 
grotere groepen mensen. Dat zou wel mooi zijn in veel opzichten! Oók 
in het opzicht dat het Paasfeest eraan zit te komen en wie weet kunnen 
we het dus wel niet sámen vieren…… 

 
Deze brief wordt dan ook geschreven met in mijn achterhoofd:  wat ik 
(wvdw) nú schrijf kan voor een groot deel volgende week al weer 
anders liggen. Het zij zo….. Ik steek toch maar van wal. Je doet wel 
vaker werk dat achteraf voor niks blijkt te zijn. Maar gelukkig, 
regelmatig heeft het ook wel allemaal z’n nut.  

 

Misschien wel eerst: Volg ons via de media! 
Deze nieuwsbrief wordt veel gelezen weten we. Tegelijk er zit altijd zo’n 14 dagen tussen het 
maken ervan en de verspreiding. Dat betekent dus dat het nooit heel actueel kan zijn. Dat 
kan op een andere manier wel en die willen we zeker nu in deze merkwaardige Coronatijd 
onder de aandacht brengen: 
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De kerk heeft een app 
 
Als je mailadres bij het kerkelijk bureau bekend is (zo niet, bel dan even of mail even, tel. 
680833 of kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.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? 
De app heet “Scipio” en is uitgegeven door Hagru BV. 

 
De kerk heeft een website 
 
Onze wijk Baalder heeft een eigen website: www.pknbaalder.nl Daarop proberen we zo 
actueel mogelijk te zijn. Om nu een voorbeeld te noemen: we weten niet of in de komende 
weken de diensten doorgaan (tot begin april sowieso niet). Als diensten wél weer doorgaan 
kunnen we dat direct op de website laten weten. Volg die dus 
 
Onze gehele Protestantse Gemeente heeft óók een website. Daar vind je informatie vanuit 
alle wijken: http://www.pknhardenbergheemse.nl/  
 

De kerk is actief op facebook, twitter en instagram 
 
Veel van jullie zijn op één of meer van deze sociale media actief. Dat zijn wij vanuit onze 
wijkgemeente ook. En dat is misschien nog wel de allerbeste manier om direct – het meest 
actueel! - op de hoogte te zijn van dingen die spelen in de kerk. Voor facebook:  PKN 
Baalder; voor Instagram: pknbaalder.nl; voor twitter: pknbaalder. Voel je welkom om “volger” 
te worden.  
 

Pastoraat 
 
Dit stukje is opnieuw zo’n stukje “onder voorbehoud”. Onze wijkteams – contactpersonen, 
ouderlingen en diakenen – blijven uiteraard gewoon op hun post én op bezoek komen. 
Tenzij….. ze óf zelf verkouden zijn óf u of jij verkouden bent. Verder blijf ik als predikant 
datzelfde doen, al zal ik iedere keer van te voren bellen of het Corona-verantwoord is, dat ik 
langskom. Is het dat niet, dan houd ik uiteraard gepaste afstand en/of bellen we. Soms met 
facetime (met beeld dus, dat we elkaar kunnen zien, soms gewoon “ouderwets”.  
 

Diensten in de Kamp (onder zeer groot voorbehoud….) 
 
12 april: Pasen 
Het thema voor deze zondag is “Houd moed, het leven  
wint het van de dood”. We dopen twee kinderen en de  
nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen. Ieder jaar  
opnieuw één van de hoogtepunten van het jaar, die  
nieuwe Paaskaars. Of, natuurlijk beter gezegd: het feest  
dat we dwars door alles heen blijven geloven dat God  
sterker is dan het kwaad, de liefde het wint van de haat,  
het leven het wint van de dood, het Licht het wint van het  
donker. Misschien juist nú. De nu-je-onderweg-band zorgt  
voor de begeleiding, er is TOZ, een kinderactiviteit én  
kinderoppas. En uiteraard na afloop is er koffie, thee en  
limonade. Ds. Wim van der Wel is de voorganger. 
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26 april: ?? 
Vorig jaar ging ze bij ons voor en daar genoten veel mensen van: Yvonne van Benthem, 
predikant in Marslanden. Ze gaat wéér voor en we zijn blij dat ze dat doet. Wat het thema is, 
is nu helemaal onbekend. Volg dus de sociale media! Wat we wel weten en hopen is dat het 
liedboekkoor er is, dat er TOZ is en een kinderactiviteit én kinderoppas.  

 
En als er nou geen diensten in de Kamp zijn….. 
 
Zondag 15 maart gebeurde het voor het eerst: een live-uitzending vanuit de Stefanuskerk 
zónder mensen erbij, althans bijna niemand. Een voorganger, het liedboekkoor, Hermen 
Dorgelo die het op film zette en Janneke Meijer als koster. Het was een heel vreemde 
ervaring: een lege kerk en daarin dienst houden. Het was ook een heel verbindende 
ervaring: thuis zaten veel mensen via de kerkomroep en/of later via youtube. De komende 
weken is er – zoals het nu lijkt, er worden nu noodoplossingen gezocht en gevonden – 
telkens om 10.30 uur dienst vanuit de Höftekerk. Dat is dan live – qua geluid – te volgen via 
kerkomroep.nl, dan zoeken op Hardenberg, dan doorklikken naar Höftekerk. Zoals het nu lijkt 
is de dienst óók live te volgen mét beeld via “Youtube” en dan zoeken naar pknbaalder. 
Opnieuw: volg de media, die zijn actueler met de informatie 

 
Hulp voor boodschappen of wát ook maar? Bel het noaberschap!! 
 
Heel veel mensen kunnen gelukkig zelf boodschappen doen of hebben mensen in hun 
omgeving die dat met of voor hun willen doen. Maar er zijn óók mensen die dat niet (meer) 
hebben. Het kan ook gaan om andere dingen als medicijnen ophalen of wat ook maar moet 
gebeuren. Schroom NIET om het Noaberschap op te bellen. Dat mag altijd, alle tijden, maar 
zeker ook in deze tijd! Het Noaberschap is extra paraat deze periode waarvan we niet weten 
hoe lang die gaat duren en wat er nog gaat komen. Telefoon: 06-18408032. 

 
Kringenwerk, pannenkoeken eten enz…. 
 

 
 

Alle activiteiten, die we in de maand maart zouden  
houden, hebben we afgeblazen….. Op een later  

moment melden we wanneer die activiteiten  
alsnog doorgaan en/of een jaartje worden overgeslagen.  

Als het niet kan zoals het moet, moet het maar  
zoals het kan….. 

 

 
 
 
Berichtje van Aniek 
 
Inmiddels is het einde van mijn stageperiode bijna in zicht. Het jaar is voor mijn gevoel 
omgevlogen! Het voelt een beetje gek om mijn tijd bij jullie af te moeten ronden, zeker in 
deze spannende en onzekere periode. Ik zal na 7 april nog een aantal werkzaamheden doen 
die zijn uitgesteld i.v.m. de corona-maatregelen, maar voor nu wil ik jullie als inspirerende 
gemeente via deze weg alvast bedanken. Ik voelde mij altijd welkom en ik heb veel van én 
met jullie mogen leren. Hopelijk zie ik jullie nog eens! Lieve groet van Aniek Nieuwenhuis, 
stagiaire kerkelijk werk. 

 

 



Tot Slot 
 
Psalm van nu 
 
We plannen en denken vooruit 
en proberen het leven  
naar onze hand te zetten. 
We verzamelen kennis 
die ons verder moet helpen. 
En om iets te bereiken, 
werken we in hoog tempo verder. 
 
We zaaien om te kunnen oogsten, 
investeren in mensen 
in de hoop dat ze groeien 
en vrucht zullen dragen. 
En in de verwachting 
dat het iets oplevert, 
stoppen we veel creativiteit 
in wat we maken en bedenken. 
 
Maar elke keer weer 
moeten we ontdekken 
dat het leven niet maakbaar is. 
Dat een oogst kan mislukken 
en dat mensen kunnen tegenvallen. 
Dat griep en Corona 
een dikke streep door onze plannen halen. 
 
God, dan weten we weer 
dat het werk van onze handen  
niet meer is dan mensenwerk, 
kwetsbaar en onaf… 
Onze plannen, onze inzet, ideeën en gezondheid, 
we leggen ze in uw hand, God, 
op hoop van zegen. 

 
 


