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Hulp in de moestuin 

 
Jurgen van der Spoel is in 
onze wijk de coördinator 
van de moestuin. Die 
moestuin ligt bij de 
wijkboerderij en daar 
hebben we een lap grond 
waarop we groenten en 
aardappelen verbouwen 
voor mensen die het krap 
hebben. Een groot 
gedeelte van het jaar 
krijgen zo mensen in 
onze wijk verse groente 
en aardappelen voor 
niets.  
 

 
Nu moet zo’n tuin 
uiteraard worden bewerkt 
en daar zoeken we nu 
een vrijwilliger voor. Wat 
moet je kunnen? Nou, je 
moet wat van tuinieren 
houden, maximaal 4 uur 
per week tijd hebben (niet 
iedere week uiteraard, 
maar vooral in lente en 
zomer en herfst) en wat 
van gezelligheid houden 
om o.a. met Jurgen dit 
werk te doen.  
 
Je kunt je aanmelden bij 
Jurgen of hem om 
inlichtingen vragen: 06- 
 

 
27477250 of 
jurgen.vd.spoel@gmail.com  
 

  
De Baalderdiensten 

in december 
 
In december vieren we 
onze diensten nog samen 
met wijk Centrum om en 
om in de Höftekerk. Ze 
zijn live te volgen, zowel 

Het licht in het duister      2 december 2020 
 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering, die in 2 delen (diakenen en ouderlingen 
apart) werd gehouden, werd ook gevraagd hoe het met een ieder ging in deze tijd. Ik 
vertelde toen, dat je naar de lichtpuntjes moet blijven kijken. Eén van die lichtpuntjes was 
en is, dat mijn moeder voor het eerst in haar leven overgrootmoeder was geworden. 
Sommigen van u zullen dat herkennen. Het jongetje had de naam Christiaan gekregen. 
Die naam is afkomstig van het Griekse woord Christianos en heeft natuurlijk de directe 
relatie met Christus, wat “gezalfde” betekent. 
Als u deze nieuwsbrief krijgt, zitten we volop in de adventstijd. De tijd van verwachting, 
de tijd van de lichtpuntjes in het duister. Het zijn de eerste vier weken van het kerkelijk 
jaar op weg naar het eerste grote feest, het kerstfeest. De geboorte van Jezus Christus. 
Het geschenk van God aan de wereld. De vraag is of we ook blij (kunnen) zijn met dit 
geschenk. Als ik sommige kinderen om mij heen hoor over de cadeautjes met 
Sinterklaas, dan vrees ik het ergste. Maar toch …. De naam van dat kind Jezus betekent 
“redder”. Jezus Christus: De gezalfde redder. Kunnen we met elkaar die lichtpuntjes nog 
zien? Ik vind van wel. Iedere dag opnieuw. En weet dat als u dat lichtpuntje op een dag 
niet kunt zien, het altijd uit een onverwachte hoek komt.  
 
Waar is God? 
Als ergens iemand voor elkaar weet te krijgen 
dat wie sterft van de honger ….. eten kan krijgen 
en dat wie klem zit ….. toch vrijkomt, 
dat wie er uit ligt ….. er toch bijgehaald wordt  
en dat wie gebukt gaat ….. toch zijn rug kan rechten, 
dat wie alleen gaat ….. toch opgevangen wordt 
en een kind op straat ….. wordt beschermd. 
Dan kan God niet ver weg zijn. 

 
Een goede advents- en kersttijd!      Jan Bakker 
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via pknbaalder youtube 
als via de website van 
pknhardenbergheemse.nl 
en dan even klikken op 
de afbeelding van de 
Höftekerk. Het kán niet 
missen. 
Hoe ziet het eruit in 
december? 
 
Op 6 december gaat 
collega Pieter Noordmans 
voor. 
 
Op 13 december nemen 
we in de Höftekerk 
afscheid van een aantal 
ambtsdragers en 
(her)bevestigen we 
nieuwe mensen. We 
verwelkomen Gerwin 
Woertel, die 
kerkrentmeester wordt, 
Jennie Veen die pastorale 
ouderling wordt, Frieda 
Pasveer die van “baan 
verandert” en van diaken 
ook pastorale ouderling 
wordt, Ria van 
Steenbruggen die na 8 
jaar nog vier jaar bijtekent 
als diaken. Karin Bomhof 
wordt de nieuwe notulist 
van de kerkenraad. 
Verder zijn we blij met 
Jan Bakker, die nog 2 
jaar voorzitter blijft, 
Marjolein Ooms-Evers die 
nog een jaar 
jeugdouderling blijft, 
Janine van der Kamp, die 
ook nog een jaar 
doorgaat als ouderling en 
Ineke Plantinga die dat 
nog twee jaar doet. 
Daarnaast blijft Hermen 
Dorgelo ook nog twee 
jaar aan als diaken. 
We nemen afscheid  van 
Herm Wind die stopt als 
kerkrentmeester en Jelto 
en Janet Drenth die als 
wijkouderling stoppen, 
Albert Hakkers die als 
diaken stopt en van 

Marieke Bulthuis die stopt 
als notulist.  
Er is dus een heel aantal 
mensen dat nog 
doorgaat. Dat is niet 
omdat we geen nieuwe 
mensen kunnen krijgen, 
maar het heeft een 
positieve reden: veel 
mensen vinden het 
gewoon mooi en zinvol 
werk om te doen! We 
hebben nu – zoals het lijkt 
– nog één vacature voor 
ouderling en diaken. Die 
waren vast anders al wel 
ingevuld, maar ook dat is 
op het ogenblik wat 
lastiger door corona…. 
Verder is het thema van 
deze dienst “je plek 
durven innemen”. Dat is 
n.a.v. wat Johannes de 
Doper zegt over Jezus: 
Jezus moet steeds meer 
op de voorgrond treden, 
Johannes naar de 
achtergrond. Wat 
betekent dat voor ons in 
het dagelijks leven en ook 
voor de mensen die 
kerkelijk werk gaan doen. 
Het liedboekkoor werkt 
mee deze zondag! 
 
Op 20 december lezen 
we het verhaal uit Lucas 
1, waar de engel Gabriël 
Maria bezoekt en Maria 
zich open en dienstbaar 
opstelt. Daarmee wordt 
een heel gewoon meisje 
uit een heel gewoon 
dorpje misschien wel het 
prototype van wat 
geloven is en daarmee 
misschien wel de meest 
beroemde vrouw aller 
tijden. Hoe kan dat voor 
ons leven en geloven van 
betekenis zijn? De band 
werkt mee! 
 

Op 27 december gaat 
dan collega Pieter 
Noordmans weer voor 
 
Op 31 december is er in 
de middag om 14.00 uur 
een oudjaarsdienst. Dat is 
voor alle wijken, maar ik 
noem het hier toch maar. 
Misschien een moment 
van bezinning op de 
drempel van een heel 
bijzonder en turbulent jaar 
naar hopelijk een ander 
jaar. Riekus en Anneke 
Hamberg zorgen die 
middag voor de muziek 

 
Kerst in Baalder 

 
Dat ziet er uiteraard – 
helaas – anders uit dan 
andere jaren. Géén 
kerstnachtdiensten. Maar 
daar willen we niet te lang 
bij stilstaan want wat er 
wél gebeurt is dit: 
 
Op 20 december is er 
om 19.00 uur live vanuit 
de Höftekerk in de avond 
een kerst-sing-in. “ONZE” 
nu-je-onderweg-band 
gaat dat voor ons doen. 
We kunnen het volgen via 
pknbaalderyoutube én via 
het kanaal van 
pknhardenbergheemse.nl 
Dan even klikken op 
“diensten vanuit de 
Höftekerk”. Prachtig dat 
de band dat doet! Je kunt 
het alle dagen 
terugluisteren. 
 

 
 
Op 24 december is er in 
de avond een aangepaste 



kerstnachtdienst. Die 
hebben we opgenomen 
bij de stal van de 
wijkboerderij. Baalder 
wordt Bethlehem. 
Gemeenteleden hebben 
wijzen uit het oosten én 
herders op het veld én 
Jozef en Maria gespeeld 
en de kleine Thijmen Slot 
van 5 november “speelt” 
het Kind! Anoek Bloemhof 
zingt kerstliederen 
begeleid op gitaar door 
Bart Nonkes. Het is een 
klein kerstfeest 
geworden, intiem haast, 
zoals we ook met elkaar 
in huizen zitten. Ds. Wim 
van der Wel houdt een 
korte overdenking en 
Marjolein van Wijk leest 
de verhalen. ’s Avonds 
om 20.00 uur is de dienst 
te zien op pknbaalder 
youtube. Wie dat tijdstip 
niet kan.., uiteraard blijft 
het gewoon beschikbaar 
gedurende de dagen 
daarna net zoals dat voor 
alle diensten geldt. 
 
Op 25 december is er 
vanuit de Höftekerk een 
dienst om 10.00 uur. 
“Onze” Ina Bosscher 
zingt, Tinus Broekroelofs 
speelt orgel en er is een 
trompettist. Ds. Wim van 
der Wel is de voorganger 
en ook dit is weer live op 
de diverse kanalen.  
 
En…. Gedurende de 
kerstdagen hebben een 
heel aantal mensen van 
onze gemeente 
“kerstscènes” in hun tuin. 
Wie het mooi vindt om 
een keer te wandelen 
tijdens de kerstdagen én 
er een soort van 
puzzeltocht van te 
maken, zelf, of met 
kinderen en 

kleinkinderen, dan kan dit 
iets moois zijn.  Je kunt 
de puzzeltocht 
downloaden van de 
website 
www.pknbaalder.nl.  En 
er zelfs nog een prijsje 
mee winnen. 
 
Even pas op de plaats 

 
Corona zet veel op de 
kop…. Ook voor mij 
(wvdw) persoonlijk. Begin 
april werd ik ziek, begin 
juni ging ik weer voor 
100% aan het werk. Daar 
was ik blij mee. Half 
september ging ik merken 
dat mijn klachten niet 
over zijn: kortademigheid 
en daarbij horende 
vermoeidheid blijven een 
rol spelen en doen dat 
vooral in de avond. Daar 
kwam ik pas achter half 
september en later, want 
voor die tijd lagen én door 
de zomer én door corona 
veel activiteiten in de 
avond stil. Maar toen dus 
half september de 
avonden wél weer meer 
gevuld werden met werk 
werd duidelijk dat mijn 
energie niet op peil is. 
Testen bij de 
fysiotherapie wijzen dat 
uit. Daarom is in overleg 
met de arbo-arts besloten 
dat ik vooralsnog terugga 
naar 75% en dat ik de 
avonden zoveel mogelijk 
niet werk en als het wel 
moet tot 21.00 uur. 
Ondertussen volg ik bij de 
fysiotherapeut een 
revalidatieprogramma om 
mijn conditie op te 
vijzelen. Dat  werkt en ik 
hoop dan ook kalm aan 
zo snel mogelijk weer de 
oude te zijn.  
 

 

Bezuinigen en dan  
 
Terwijl heel veel zaken 
stil liggen overal – en dus 
ook in de kerk – gaan 
sommige dingen wél 
door.  
Het College van 
Kerkrentmeesters (de 
groep mensen die 
verantwoordelijk is voor 
o.a. financiën en 
gebouwen) en de 
Algemene Kerkenraad 
(die uiteindelijk de 
beslissingen neemt over 
financiën en gebouwen) 
zijn druk doende om de 
begroting van de kerk 
gezond te krijgen. 
Daarvoor moet er worden 
bezuinigd. Dat lijkt te 
gaan lukken.  
In het decembernummer 
van kerkklank staat daar 
een heel verhaal over. 
Maar wat dan spannend 
wordt, is of er nog weer 
financiële ruimte is voor 
het vervangen van én ds. 
van Rikxoort én mw. 
Jonkers.  
Toen ds. van Rikxoort er 
nog was (eind 2019 
vertrok hij) hadden we 7,1 
fte (kerkelijk werkers en 
predikanten). Onze wijk 
Baalder had toen 0,9 fte 
(voor 0,1 werkte ik, wvdw, 
in Heemse). Na zijn 
vertrek zitten we op 6,5. 
Nu mevrouw Jonkers (1,0 
fte) ook vertrekt wordt het 
spannend: dan komen we 
uit op 5,5. We hopen dat 
ze wordt vervangen én 
dat wellicht de vacature 
van Rikxoort ook (deels?) 
wordt vervuld. Gaan we 
terug naar 6,5 fte, dan zal 
dat betekenen dat wijk 
Baalder vermoedelijk ook 
weer wat predikantstijd 
moet/gaat inleveren.  
 



Mocht het zover komen, 
moeten we wél gaan 
kijken hoe we dat gaan 
oppakken: wat kan de 
predikant dan niet meer 
doen? Wat kunnen 
anderen overnemen? Wat 
kan niet meer, wat 
anders? De komende 
maanden zullen dat 
duidelijk maken. Maar wat 
daarbij uiteraard ook een 
rol speelt is de opbrengst 
van kerkbalans, die in 
januari a.s. weer 
gehouden gaat worden, 
waarbij duidelijk wordt 
hoeveel geld er door de 
gemeente – ons allemaal 
dus – bij elkaar wordt 
gebracht. Die vraag is 
altijd wel spannend, maar 
zeker in coronatijd….. Het 
zou oprecht fijn zijn als er 
wél genoeg binnenkomt, 
voor onze wijk, voor alle 
wijken! 
 

Een feest 
 
We zitten in een soort van 
tunnel, zegt mw. Merkel, 
de Duitse bondskanselier. 
Een coronatunnel. Het 
hele jaar is al anders, het 
begin van het volgend 
jaar ongetwijfeld ook. 
Maar, zo zegt ze – en zo 
hopen we allemaal – er 
lijkt licht aan het eind van 
de tunnel te zijn als het 
virus te bestrijden is met 
een vaccin.  
Omdat we dat een mooi 
perspectief vinden gaan 
we nu al vast kijken met 
een groepje mensen hoe 
we als het weer kan met 
elkaar feest gaan vieren. 
Uiteraard met een 
feestelijke dienst, maar 
meer dan dat alleen: iets 
van ontmoeten, bijpraten, 
eten, drinken.  
 

Nou ja, het zijn zomaar 
wat ideeën en die moeten 
nog worden uitgewerkt en 
bedacht.  
Als u, jij suggesties hebt, 
doe het!! Want wat zal het 
op een bepaald moment 
fijn zijn als we elkaar 
weer mogen zien, handen 
schudden, omhelzen voor 
wie dat wil, bijpraten, 
uithuilen, weerzien, 
plezier maken…… 
 
De boodschappen actie 

bij de Plus 

 
De Plusmarkten doen het 
weer: een actie houden 
waarbij je zegels kunt 
sparen. Voor elke 10 euro 
krijg je een zegel die je op 
een kaart kunt plakken. Is 
de kaart vol, dan heb je 
een boodschappenpakket 
ter waarde van 50 euro. 
Al een heel aantal jaren 
doen we samen met de 
mensen in Baalderveld 
ons best om zegels die 
mensen NIET zelf willen  
gebruiken in te zamelen 
voor mensen die zo’n  

 
 

pakket heel goed kunnen 
gebruiken. Dat doen we 
dit jaar dus ook weer.  
 
Dus: als u zelf niet spaart, 
wilt u, wil je dan alsjeblieft 
de zegels in de bus doen 
die bij de Plus staat, net 
achter de kassa’s?  
 
Eventueel inleveren bij 
Ria van Steenbruggen 
kan ook: Oosthof 13. 

De pakketten en de 
groenten gaan naar … 

 
In onze wijk zijn veel 
mensen met wie het 
materieel goed gaat, 
gelukkig! Er zijn ook 
mensen bij wie dat niet 
het geval is, tijdelijk of 
veel langer.  
Onze diaconie heeft een 
lijst met namen van 
mensen in Baalder – wel 
of geen lid van de kerk, 
dat maakt niet uit – die 
het financieel krap 
hebben. Die lijst wordt 
vanwege de privacy van 
betrokkenen – door één 
diaken beheerd, Ria van 
Steenbruggen. Soms 
komen er nieuwe namen 
op de lijst, soms kunnen 
er namen ook weer af 
omdat het financieel beter 
gaat.  
Door Corona – we zien 
elkaar minder, spreken 
elkaar minder, horen 
minder van elkaar – 
hebben we waarschijnlijk 
niet altijd een compleet 
beeld van mensen die het 
te krap hebben.  
Kent u nu mensen van 
wie u dat weet, geef het 
dan s.v.p. door aan Ria. 
Of, zit je misschien zelf in 
financiële sores, schaam 
je niet en neem contact 
op. Wij proberen te 
helpen met pakketten 
maar ook met groenten 
uit de moestuin bij de 
wijkboerderij en soms 
hebben we nog andere 
manieren om te helpen. 
We doen het graag!  
 
Het mailadres van Ria is: 
famvansteenbruggen@hotmail.
com



 


