
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 
 

Beste lezers,  
 
Hieronder ziet u een plaatje van het konijn en de beer. Het konijn zegt dat het bang is, maar 
niet weet waarvoor. Het is “gewoon” bang. De beer zegt daarop: “Weet je, dan kom ik 
gewoon naast je zitten totdat je niet meer bang bent. We kunnen het samen aan!” 
Ik kreeg dit uit Canada toegestuurd, maar het slaat eigenlijk de spijker op z’n kop. Veel 
mensen zijn bang en dan zeker in deze tijd. Bang voor gezondheid, bang voor het dagelijkse 
leven, bang om de baan te verliezen, bang of er wel eten op de tafel komt, bang …….. Dan 
is het mooi, dat er iemand bij je is die even bij je komt zitten, met je mee doet, een kaartje 
stuurt of voor je bidt, vecht, lacht en die mensen bewonder ik. Bij mij schiet dat er nog wel 
eens in, heel eerlijk gezegd. Het mooie is, dat we dan wel een gemeenschap zijn en dat 
iedereen op zijn/haar eigen wijze invulling hieraan geeft.  
Mocht u of jullie bang zijn en niet weet waarvoor? Er is altijd iemand die naast je komt zitten. 
Dat mogen we blijven geloven en op blijven vertrouwen. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Jan Bakker. 
 

Een bijzondere tijd 
 

Het is een zeer bijzondere tijd waarin we wereldwijd zijn 
terechtgekomen. Wereldwijd tot in onze wereld in 
Hardenberg, in Baalder. De komende tijd (in elk geval de 
maanden mei en juni) willen we proberen daarom OM 
DE 14 dagen een nieuwsbrief bij jullie langs te brengen. 
Omdat we elkaar veel minder zien en spreken – niet in 
de Kamp, veel minder op straat enz. – zullen we in deze 
nieuwsbrief ook wat “wel en wee” zaken aangeven. 
Uiteraard noemen we alleen namen van mensen die 
daarvoor toestemming hebben gegeven. 

 
 

 
 
De diensten 
 
Vanaf 1 juli – zo is de 
planning van het kabinet 
mits het virus onder 
bedwang blijft – mogen er 
weer kerkdiensten 
worden gehouden met 
maximaal 100 mensen. 
Dat betekent dat we 
zeker tot aan de 

zomervakantie niet in de 
Kamp samen kunnen 
komen. De Algemene 
Kerkenraad bespreekt 
met de wijkkerkenraden 
wanneer welke gebouwen 
weer opengaan. Maar 
sowieso, in de zomer is 
de Kamp dicht, dus op z’n 

vroegst zien we elkaar 
weer in september. 
Ondertussen is er wel 
wekelijks een kerkdienst 
via de livestream vanuit 
de Höftekerk. Die is te 
volgen op het youtube 
kanaal van PKN Baalder, 
telkens om 10.45 uur. Dit 

 

http://www.protestantsekerk.nl/


is de link: 
https://www.youtube.com/
channel/UCkSgYrJka704
ddEsm9QQujg 
 
Voor de komende 
zondagen zijn de 
volgende voorgangers 
gepland:  
17 mei: ds. Yvonne van 
Benthem;  

24 mei: ds. Wim van der 
Wel en op  
31 mei: ds. Pieter 
Noordmans 
(Pinksterdienst) 
 
24 mei, de kerkdienst. 
Natuurlijk kan het geen 
Baalderdienst worden, 
maar ik wil wel proberen 
om herkenbare 

elementen uit onze eigen 
diensten in deze dienst te 
“stoppen”. De liederen 
zullen bekend zijn, “ons 
eigen liedboekkoor” is er 
en er zal een element in 
zijn voor de kinderen. 
Thema is “Grond onder 
de voeten”.  

 
Avondgedachten 

 
Als voorgangers zijn we 
natuurlijk aan het denken 
geslagen hoe we contact 
met mensen binnen onze 
wijkgemeentes maar ook 
daarbuiten kunnen 
maken. Al een aantal 
weken wordt er van 
maandag tot en met 
vrijdag op het PKN 

Baalder youtube kanaal 
(zie elders) én ook op 
PKN Baalder FACEBOOk 
een avondgedachte 
uitgezonden. Een filmpje 
van 5-7 minuten waarin 
één van de voorgangers 
wat vertelt en deelt. 
Misschien boeiend om 
een keer te kijken? 

Neeltje Jonkers doet dit 
op maandag, Henry 
Dorgelo op dinsdag, Wim 
van der Wel op 
woensdag, Pieter 
Noordmans op 
donderdag en Yvonne 
van Benthem op vrijdag.  

 
Coronatijd en de kinderen 
 
Collega Yvonne van 
Benthem – predikant in 
de Marslanden – schreef 
twee brieven met daarin 
allerlei tips voor ouders 
om met hun kinderen te 
doen op geloofsgebied 
t.t.v. Corona. Super! Hier 
zijn de links: 
https://mailchi.mp/b085ea

3cd2c5/samen-geloven-
als-gezin 
https://mailchi.mp/d49f77
cc00a5/samen-als-gezin-
het-geloof-beleven-
nieuwsbrief-2 Je vindt de 
brieven ook op de 
website van onze 
wijkgemeente, zie 
hieronder! Verder hebben 

we kinderbijbels besteld 
voor verschillende 
leeftijden die je – als je 
wilt – gratis kunt krijgen 
via de jeugdouderling. 
Stuur gewoon even een 
mailtje: 
marjoleinevers@hotmail.com  

  

De kerk is actief op de app, website en facebook 
 

Er zijn – zeker in deze tijd 
van veel thuis achter de 
computer zitten – handige 
manieren om het nieuws 
vanuit de gemeente te 
blijven volgen. We 
noemen: 
Scipio-app:  Als je 
mailadres bij het kerkelijk 
bureau bekend is kun je 
de Scipio-app  
downloaden. Je kunt je e-
mailadres doorgeven: tel 
680833 of  

 
kerkelijkbureau@pknhard
en 
 
bergheemse.nl Je krijgt 
dan de wekelijkse 
nieuwsbrieven, kerkklank 
en andere info op je app. 
Via de app kun je ook 
bijdragen aan de 
collectes.  
Website van pknbaalder 
én de website van 
pknhardenbergheemse.  

 
Er zijn twee websites, 
onze wijk heeft er zelf 
één: www.pknbaalder.nl 
en er is de website van 
PKN Hardenberg-
Heemse: 
www.pknhardenbergheemse.nl 
Daar staat vaak actuele 
informatie op. 
Facebook. Onze 
gemeente heeft een 
eigen pagina op 
Facebook. In de 
Coronatijd is het aantal 
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volgers hard gestegen. 
Inmiddels zijn het er meer 

dan 500. Daar staat vaak 
ook informatie, inclusief 

de avondgedachten en 
kerkdiensten. 

 

Wel en Wee 
 
Normaal komt deze 
nieuwsbrief om de 2 
maanden, nu willen we 
het tijdelijk opvoeren tot 
om de twee weken. Dat 
geeft ons ook de 
mogelijkheid om een 
aantal namen van 
mensen te noemen met 
wie we zouden kunnen 
meeleven. 
 
Op 12 april is Eline 
Lamberink geboren, 
eerstgeboren dochter van 
Pascal en Jorien. Ze 
wonen aan de Singelberg  
36.  
Op 29 april is Daan Bril 
geboren. Daan is het 
broertje van Thies en de  
tweede zoon van Henrik 
en Nikkie Bril-
Kastermans. Ze wonen 
aan de Anerweg-Noord 
68, 7775 AT Lutten en 
zijn lid bij ons in Baalder. 
Beide ouders: heel erg 
van harte!!! 
 
Dhr. Jan Zweers, 
Brinkberg 4, onderging 
vorige maand een 
ernstige operatie. 
Inmiddels is hij thuis en  
 

 
herstelt hij heel goed. 
Daar zijn we heel 
dankbaar voor!  
Zijn buurvrouw, mevr. 
Jopie Martens, Brinkberg 
3, hoopt op termijn een 
operatie aan haar 
slokdarm te ondergaan. 
Ondertussen herstelt ze 
(gelukkig thuis) ook nog 
van een herseninfarct. 
Het revalideren daarvan 
gaat stapsgewijs vooruit. 
Mevr. Riek Siebelink, 
Schweitzerplein 7, is heel 
ernstig ziek en gaat 
langzaam achteruit.  
Naar al deze mensen:  
kaarten en gebeden zijn 
fijn en bezoek kan niet, 
vanwege het beroerde 
virus! 
 
Er is ook een aantal leden 
in onze wijk die óf in een 
verzorgingshuis/woonvor
m wonen en die dus geen 
bezoek kunnen krijgen én 
die vaak familie hebben. 
Dat is écht pittig in deze 
dagen. We noemen de 
namen van: Joël Bakker 
woont op het Grasklokje 
80, vader Jan woont met 
Remy, broer van Joël, 
aan de Singelberg 65.  

 
Mevr. Trijnie Oosterkamp 
woont De Baander 21, 
Clara Feijoenaheem, 
Rheezerweg 73, 7771 
TD, Hardenberg. Haar 
man woont aan de 
Baalderesch 6, 7772 JV. 
Dhr. H. Valk woont in de 
Meander, Burg. 
Bramerstraat 70 
(7772CE) en zijn vrouw – 
mevrouw M. Valk-Perdok  
- Vechtwachter 5, 7772 
WE. Dhr. B. Lenderink 
woont ook in de Meander, 
maar dan aan de 
Bramerstraat 68 (zelfde 
postcode) en zijn vrouw, 
mevr. B. Lenderink-
Waterink, woont aan de 
Woerte 16, 7772 JP. 
Mevr. K. Bremmer-
Bouma woont aan de 
Schoutenhof 63, de 
Bosrand, 7773 CC. Mevr.  
Muis woont aan de 
Beekberg 71 en haar 
zoon Martin woont aan 
het Grasklokje 45, 7772 
NN. Verder noemen we 
uiteraard onze mede-
wijkbewoners van de 
Niehof: Singelberg 7a, 
7772 DA. 
 

 

Noaberschap 
 
We brengen het opnieuw 
onder de aandacht, het 
noaberschap. Wie 
omhoog zit met een klus, 
boodschappen enz. in 

deze bijzondere tijd kan 
gerust bellen naar het 
Noaberschap. Er zal 
worden gekeken hoe we 
dan kunnen helpen, 

uiteraard binnen de 
grenzen van de 
anderhalve meter enz. 
Telefoon: 06-18408032. 

 

 
 
 



Wim van der Wel en het herstel 
 
Ik (wvdw) ben flink geveld 
geweest door het Corona-
virus. Het is niet officieel 
vastgesteld (je wordt 
alleen getest als je in het 
ziekenhuis terechtkomt of 
in de zorg enz. werkt), 
maar ik had “alle 
verschijnselen”. Dat virus 
maakt je anders ziek dan 
een gewoon griepvirus en 

het herstel duurt ook 
langer: vermoeidheid en 
kortademigheid gaan 
langzaam weg. Met de 
arbo-consulent is 
regelmatig contact en 
wordt gekeken hoe er 
verantwoord kan worden 
opgebouwd. Ik heb 
inmiddels ontdekt dat als 
ik kalm aan doe ik het 

snelste vooruitga. Vanaf 
17 mei hoop ik 75% te 
gaan werken en dan 
binnen een paar weken 
weer volledig aan het 
werk te zijn. We kregen 
veel kaarten, bloemen, 
appjes enz. Dat deed 
goed!! Bedankt! 

 

 
 

 
 
 
 
 


