
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 
 

Beste lezers,  
 
Voor jullie ligt een nieuwe nieuwsbrief “in coronatijd”. Deze willen we de komende periode 
wat vaker uitgeven om de onderlinge verbinding te houden. Normaliter zijn de brieven langer, 
maar omdat ze vaker worden gemaakt, houden we het nu op “twee A-viertjes.  
Een hartelijke groet, 
 
Jan Bakker, voorzitter van de Wijkkerkenraad. 
 
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. 

De Algemene Kerkenraad 

bespreekt met de 

wijkkerkenraden wanneer 

welke gebouwen weer 

opengaan. 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 

is de link: 

https://www.youtube.com/

channel/UCkSgYrJka704

ddEsm9QQujg 

Voor de komende 

zondagen zijn de 

volgende voorgangers 

gepland:  7 juni ds. Henry 

Dorgelo, 14 juni ds. Piet 

Langbroek, 21 juni  ds.  

 

Yvonne van Benthem.  

We hopen met de 

Baalderdiensten weer in 

september te gaan 

beginnen met maximaal 

100 mensen, zoals het nu 

lijkt en dat tegelijk te 

kunnen live-streamen. 

We zijn al bezig met het 

maken van een protocol 

om dat veilig te kunnen 

laten verlopen. We 

houden jullie op de 

hoogte! 

 

Avondgedachten 
We krijgen veel positieve 
reacties op wat we als 
voorgangers dagelijks 
doen: een vlogje maken 
onder de titel 
“avondgedachten”. We 
zijn – en dat krijgen we 
ook terug – heel 
verschillend als 
voorgangers én de 
vlogjes dus ook, maar dat 

wordt als positief ervaren.  
We gaan er dus voorlopig 
mee door: 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 
de avondgedachte 
uitgezonden. 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.  

 
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. 
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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! Je 
vindt die brieven op onze 

website: pknbaalder.nl. 
waardevolle tips!  
Daarnaast zorgt de 
kinderkerk van 
wijkgemeente Heemse 
regelmatig op zondag 
voor een kinderdienst. Je 
vindt die op onze 
facebookpagina.  

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.c
om

  
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. 
 
Mw. Riët Brondijk, 
Schweitzerlaan 32, 
onderging een operatie 
aan haar knie. Fijn dat dat 
kon in Coronatijd! Ze 
revalideert thuis en een 
kaartje is prachtig! 
 
Mevr. Riek Siebelink, 
Schweitzerplein 7, is heel 
ernstig ziek en is 
inmiddels in het Hospice, 
Jan van Arkelstraat 15. 
 
Mw Geertje Veltink- ten 
Napel, Veldmaat 42, is 
opgenomen in het Rzz, 

kamer afd B 1, 33. We 
leven met hen mee!  
 
We noemen opnieuw de 
namen van mensen in 
onze wijk die óf in een 
verzorgingshuis/woonvor
m wonen en die dus geen 
bezoek kunnen krijgen én 
die vaak familie hebben. 
Meeleven is écht 
belangrijk, kaartjes!!! 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. Als we namen 
vergeten, help ons dan 
door ze door te geven! 
  

 
Herstel van predikant 

Inmiddels ben ik  (wvdw) 

weer volledig aan het 

werk en dus hersteld. 

Heel blij mee!! Dank voor 

alle hartelijkheid en 

kaartjes en meeleven. 

Dat heeft écht goed 

gedaan. Concreet 

betekent dit dat ik alle 

werkzaamheden heb 

opgepakt, maar net als 

iedere andere 

Nederlander, moet ik ook 

me aan de Rivm 

voorschriften houden. Het 

is onzeker of ik immuun 

ben en ik weet zeker dat 

ik het niet weer wil 

hebben! In principe bel ik 

veel met mensen (beeld!), 

wandel ik ook soms (1,5 

meter) en evt. kom ik ook 

op bezoek, uiteraard met 

handen wassen enz.!  
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