
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 
 

Beste lezers,  
 
Voor jullie ligt een nieuwe nieuwsbrief “in coronatijd”. Dit is de eerste brief na de zomer. Voorlopig 
gaan we één keer per maand een brief uitgeven, omdat de omstandigheden snel kunnen veranderen 
vanwege het Corona-virus. Maar we zijn wel heel blij dát we weer gaan starten. Lees de brief vooral 
goed door.  
Een hartelijke groet, Jan Bakker, voorzitter van de Wijkkerkenraad. 
 

Met gepaste nabijheid…. 

Dat is een titel die een 

variant is op “gepaste 

afstand”. Vorig seizoen is 

heel het maatschappelijk 

leven – en dus ook het 

kerkelijk – lamgelegd  door 

Corona. Het virus is nog 

altijd onder ons en als 

kerkelijke gemeente hebben 

we ons gewoon, of we het 

leuk vinden of niet, aan de 

landelijke richtlijnen van de 

overheid te houden. En 

daarbij geeft de landelijke 

kerk ook aanwijzingen én 

onze eigen Algemene 

Kerkenraad zet bepaalde 

kaders uit. “Gepaste 

afstand” dus, anderhalve 

meter als symbool voor de 

beperkingen die er nu zijn.  

Lag tussen maart en juli (tot 

aan de zomer) vooral heel 

veel stil, nu willen we vooral 

focussen op wat wél kan. En 

dat noemen we “met 

gepaste nabijheid”. 

“Gepast” dan vooral in de 

betekenis, dat we ons 

binnen de kaders willen 

voegen. Dus voel je je ziek, 

blijf dan thuis en ga niet 

naar de kerkenraad, een 

kring, een kerkdienst enz., 

maar laat je testen. Als je 

wél gaat, houd dan de 

anderhalve meter, was je 

handen enz. Je moet geen 

risico willen vormen voor 

elkaar, want Corona is een 

verhipt gemeen virus kan ik 

uit eigen (wvdw) ervaring 

zeggen. Heb je je naaste lief, 

hou die dan wat op afstand. 

Maar we willen ons dus ook 

niet alles uit handen laten 

nemen en  

vooral kijken naar wat wél 

kan binnen de huidige 

beperkingen. Daarom: met 

gepaste nabijheid! Omdat 

we het virusverloop 

uiteraard niet kennen, kan 

het zomaar gebeuren dat 

we in de loop van het 

seizoen dingen moeten 

stopzetten die we al wel zijn 

gestart. Of juist andersom, 

dat we dingen kunnen gaan 

doen die we nu nog niet 

kunnen. Hoe ook, dít is de 

grondlijn: gepaste nabijheid, 

we gaan doen wat binnen 

de mogelijkheden 

verantwoord is en laten ons 

niet totaal op de kop zitten 

door het VVV (vreselijk 

vervelende virus).  

Opstarten jeugdwerk…. 

We zijn voornemens de 

Rock Solid in ieder geval 

weer op te starten. De 

jongeren vanaf klas 1 

zullen hier binnenkort 

over geïnformeerd 

worden. Uiteraard 

hanteren we bij alle 

activiteiten de 

uitgangspunten van het 

RIVM.  
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Nog een keer, omdat het zo handig is: de kerk heeft een app: scipio 
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@pknharde

nbergheemse.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. in die 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? 

Sterker nog, je kunt je dus 

nu ook via de app 

aanmelden voor de 

kerkdiensten in de Kamp. 

Dat kan op ieder moment 

van de dag  en dat is  heel 

handig. Lees maar even 

verder! 

 

Gepaste nabijheid in de praktijk: de Baalderdiensten 

Normaal was voor ons: het 

is zondag, je hebt zin om 

naar de Baalderdienst te 

gaan en dus: je gaat samen 

met veel anderen. Met 

Corona ligt dat voorlopig 

anders, net zoals je 

bijvoorbeeld als je naar de 

supermarkt gaat met 

andere omstandigheden te 

maken hebt (eerst handen 

reinigen, karretje reinigen, 

maar met één persoon naar 

de supermarkt komen.) 

Maar, let op, als je naar de 

kerk komt, dan is het écht 

verantwoord en kun je 

zonder angst komen en 

maken we er een fijne 

dienst van. We hebben het 

goed geregeld. Wat zijn de 

kaders? 

1, In de Kamp kunnen we 

met instandhouding van de 

anderhalve meter maximaal 

110 mensen (inclusief 

vrijwilligers) hebben. We 

hebben het zo geregeld dat 

er dan écht ruimte genoeg 

is om samen te zijn op 

gepaste afstand. Dus niet 

“het maximale eruit halen, 

maar vooral “veilig vieren 

met elkaar”. 

Aanmelden van tevoren PER 
DIENST is noodzakelijk. Doe 
je het niet – klinkt 
onvriendelijk – dan mogen 
we je niet binnenlaten. Het 
kan op twee manieren:  
a. via de Scipio-app: de app 
voor de aanmeldingen staat 
open vanaf 
maandagochtend 9.00 uur 
tot donderdag 12.00 uur 
voor de aanmelding van de 
kerkdiensten van de 
eerstvolgende zondag. 
b. via telefoonnummer: 
0523-680833 op maandag-, 
dinsdag- en 
donderdagochtend van 10-
12 uur of maandag- en 

woensdagavond van 18-20 
uur. 
2, Zingen is – behalve door 
het koor of band – op dit 
moment geen optie. We 
hopen dat dat rap 
verandert, maar nemen het 
zoals het is. 
3, Als de dienst is afgelopen 
verlaten we de zaal op 
aanwijzing van vier 
coördinatoren, zodat we 
ook daar gepaste afstand 
houden. 
4, Na afloop van de dienst 
kan er helaas GEEN 
koffiedrinken zijn op dit 
moment.  
5, En….. voor wie er dus niet 
“live” bij is: de dienst is 
RECHTSTREEKS te volgen via 
het Youtubekanaal van PKN 
Baalder. We zorgen ervoor 
dat er een link is op 
www.pknbaalder.nl (de 
website van onze eigen 
wijk) en daar kun je dan zó 
klikken op de dienst.  
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De Baalderdiensten in september: 

We gaan op 13 september 

starten om 10.00 uur. Het 

thema zal zijn “doorstart”. 

We lezen een verhaal uit 

het boek Jozua, waar het 

volk Israël een lange 

periode in de woestijn 

doorbracht en op het punt 

staat aan een nieuwe 

periode te beginnen in het 

land Israël. Maar eerst moet 

er een soort van overgang 

worden gemaakt, een 

doortocht door de rivier de 

Jordaan en daarin speelt 

God een grote rol. Een oud 

verhaal maar in zekere zin 

een actueel verhaal want 

het lijkt op onze situatie. 

Het liedboekkoor werkt 

mee en ds. Wim van der 

Wel is de voorganger.  

Op 27 september vieren we 

ook de dienst om 10.00 uur. 

We lezen nu uit Exodus, het 

verhaal van de tien geboden 

en de dans om het gouden 

kalf. Het thema is “respect 

voor elkaar”. Dat is denk ik 

een wezenlijk thema. 

Respect voor mensen die 

helemaal niet geloven dat 

het virus gevaarlijk is. 

Respect voor mensen die 

bang zijn en graag 

anderhalve meter afstand 

houden of bijvoorbeeld 

helemaal niet naar de kerk 

of naar de supermarkt 

durven. Maar het gaat 

bijvoorbeeld ook over 

“moeten ouderen maar 

gewoon binnen blijven en 

jongeren hun gang gaan? 

Wat is het verschil tussen 

de God van Israël en Jezus 

én het leven van succes en 

kracht? De nu-je-

onderwegband zorgt voor 

de begeleiding.  

Startzondag 13 september…. 

“Afstand” is hét begrip van 

de afgelopen tijd. Waar we 

ook gaan of staan, overal 

moeten we om de afstand 

denken. Ook bij onze kerk, 

waar we graag een betere 

verbinding binnen onze wijk 

Baalder willen creëren, 

ontstaat er een bepaalde 

afstand. Wij als 

startdienstcommissie zijn bij 

elkaar gekomen om tóch 

wat samen te kunnen 

ondernemen in deze 

rare/lastige tijd. Hiermee 

hopen we dat de verbinding 

tussen ons allemaal tot 

stand zal blijven. We willen 

deze dag om 11:15 uur met 

de fiets vertrekken vanaf 

Sporthal de Kamp. We 

fietsen in groepjes én op 

gepaste afstand richting 

Collendoorn. Uiteindelijk is 

de eindbestemming de 

Pothofweg (Woning van de 

familie Hekert). Hier zal wat 

drinken en een broodje 

kroket op een ieder staan te 

wachten. Er is muziek en 

voor de kinderen is er een 

springkussen! Uiterlijk om 

14:00 uur wordt een ieder 

verzocht om weer terug te 

fietsen. Je kunt meteen naar 

huis gaan. Voel je vooral vrij 

om eerder te vertrekken als 

je dit wilt. Wanneer het 

regent, gaat de activiteit 

NIET door. Uiteraard is alles 

op gepaste afstand, maar 

we willen de afstand binnen 

de kerk zo klein mogelijk 

houden!! Ga je mee? Super 

gezellig! Maar meld je aan 

via het volgende mailadres: 

Jenniferterhorst@live.nl. Zo 

houden we een overzicht 

van de hoeveelheid 

personen. Aanmelden kan 

tot uiterlijk 10 september. 

Hopelijk tot de 13e! 

Groeten van de 

startdienstcommissie: 

Marith Schoemaker, 

Marloes Oldehinkel, Anja 

ten Brinke, Jennifer ter 

Horst 
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De kringen beginnen ook weer…. 

We hebben in onze wijk een 

30+ en 30- kring. Dat zijn 

kringen die al jarenlang met 

heel veel plezier draaien en 

soms komt er een nieuw 

iemand bij en soms vertrekt 

er weer iemand. Maar het is 

altijd boeiend. Ook dat gaan 

we weer opstarten, maar 

dat doen we dan in de 

huiskamer bij mensen die 

de huiskamer groot genoeg 

hebben om 6 gasten te 

ontvangen op anderhalve 

meter. Normaliter zouden 

we nu op dit punt gaan 

schrijven dat we het heel 

fijn vinden dat er nog meer 

mensen bij komen, maar 

vanwege Corona doen we 

dat nu even niet. Het is al 

bijzonder genoeg nu, dat 

het wél weer wat kan 

doorgaan. En dat willen we 

dus wél even melden. 

 

De kerkenraad gaat er anders uitzien 

Onze kerkenraad is best 

heel groot, een kleine 30 

mensen. We hebben o.a. 12 

diakenen, 12 ouderlingen. 

Het lukt nog steeds (bijna, 

vaak helemaal) om al die 

vacatures te vervullen. 

Tegelijk merken we ook dat 

gaandeweg onze wijk 

kleiner wordt, net als de 

andere wijken. Kunnen we 

de secties van de 

ouderlingen ook kleiner 

maken? Kan het efficiënter, 

zodat je met minder 

mensen hetzelfde werk kunt 

doen? Dat zou toch mogelijk 

moeten zijn als er minder 

gemeenteleden zijn. 

Daarom zijn we met elkaar 

aan het nadenken hoe we 

dat voor elkaar kunnen 

krijgen. Zoals het nu lijkt 

komen er in plaats van 12 

secties 6. Met andere 

woorden: er worden telkens 

twee secties 

samengevoegd. We gaan 

kijken hoeveel diakenen we 

voor die secties nodig 

hebben. En we gaan twee 

verschillende soorten 

ouderlingen maken. De éne 

ouderling is vooral bezig 

met het nadenken over hoe 

we samen in onze wijk kerk 

kunnen zijn – inspirerend – 

en bezoekt de 

vergaderingen. De andere 

specialiseert zich meer in 

het bezoeken van mensen. 

We merken nl. dat als je 

mensen voor ouderling 

vraagt de één zich meer 

thuis voelt als “vergaderaar” 

waarbij de ander veel liever 

bezoeken doet. Als we het 

rond hebben, dan melden 

we ons opnieuw. Op deze 

manier denken we dat we 

inspirerender taken hebben 

voor iedereen én we 

daardoor makkelijk de 

vacatures rond gaan krijgen.  

Dat scheelt dan óók weer 

werk voor de predikant. Per 

januari/februari zal een keer 

duidelijk worden – als de 

nieuwe begroting voor de 

hele kerk bekend is – 

hoeveel Baalder nog over 

houdt aan werktijd voor de 

predikant. Dat zal 

waarschijnlijk minder zijn 

dan de 0.9 die er nu nog is. 

Dus eigenlijk sorteren we al 

in een aantal opzichten voor 

op de nabije toekomst.  

 

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 


