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Kerkbalans 2021 
 

Straks in januari is er 
weer de jaarlijkse actie 
kerkbalans. Het 
grootste deel van de 
inkomsten van de 
plaatselijke kerk wordt 
dán opgehaald. In onze 
wijk wonen mensen die 
in de schuldsanering 
zitten of zeer krap zijn. 
Alsjeblieft, als je niet 
kunt geven, doe het  
 
 
 

 
dan niet en voel je je er 
niet schuldig om. Voor 
wie wel wat kan en wil  
geven: Alsjeblieft, doe 
dan wel. Als we dat met 
elkaar doen, wij in 
Baalder en de mensen 
in de andere wijken 
ook, is de kans op een 
sluitende begroting, én 
zoveel mogelijke fte 
aan pastoraat 
daardoor, zo groot  
mogelijk. Want dat gaat 
nl. in de komende 
maanden duidelijk  
 

 
worden nu Neeltje 
Jonkers – kerkelijk  
werker in Heemse en 
Centrum – met 
pensioen gaat. Nu 
hebben we nog 0,9 fte 
aan predikantsplek…. 
Wat het gaat worden 
gaan we afwachten, 
maar daarom dus: als 
je wél wat kan en wil 
geven, doe het s.v.p.!  

 

Dat vervelende mondkapje en de nieuwjaarsgroet   6 januari 2021 
Ik loop de enige winkel in Baalderveld, waar je je dagelijkse boodschappen kunt doen, 
binnen en word me er weer van bewust, dat ik een mondkapje voor moet doen. Ik ben 
ouderling van dienst en er wordt gevraagd bij de binnenkomst van de kerk om een 
mondkapje voor te doen. Gisteren was ik op een begrafenis en bij het verplaatsen wordt 
aangegeven dat een mondkapje nodig is. Ik zit bij iemand in de auto en dan zit je binnen 
de 1 ½ meter en is een mondkapje eigenlijk wel verplicht. 
 
Als u mij bij die supermarkt hebt gezien of in de kerk of bij de begrafenis, dan hebt u 
kunnen zien, dat ik geen mondkapje draag. Ik probeer het wel, maar nadat mijn zicht 
helemaal vertroebeld is door de beslagen brillenglazen zucht ik alweer (en zonder bril zie 
ik al helemaal niets). Vervolgens lukt het mij steeds moeilijker om te ademhalen. Het  
(astmatische) piepen begint en beschaamd doch resoluut trek ik het mondkapje af en 
loop zonder bescherming zo snel mogelijk door de winkel. Hier en daar vriendelijk 
knikkend. Tot nu toe heeft niemand er een opmerking over gemaakt.  
 
Natuurlijk is het fijn, dat iedereen zo goed op mij past door wel een mondkapje te dragen. 
Dat geeft wel een goed gevoel, moet ik zeggen. Blijf daar vooral mee doorgaan en dan 
kan ik ook vrij en opgelucht ademen. Het kan gebeuren, dat ik niet meteen enthousiast 
reageer op uw groet, maar dat komt omdat ik niet iedereen direct herken door het 
beschermende middel wat gedragen wordt. Het heeft dus niets met uzelf te maken. Nee, 
zeker niet. Het liefst zou ik willen, dat de mondkapjes zo snel mogelijk tot de verleden tijd 
horen. Misschien zelfs wel eerder, dan het openen van een terras (hoewel ik de horeca 
ook graag hun klandizie weer gun).  
 
Daarom vraag ik voor 2021 voor iedereen een opgelucht gevoel, na een lange tijd van 
adem inhouden en een vertroebelde blik, met heel veel lichtpuntjes, die dit nieuwe jaar 
maken tot een waardevol jaar. En ja, om dat te realiseren, laat ik me binnenkort inenten. 
Doe ik nog iets goeds voor de maatschappij en de gezondheid van anderen. Jan Bakker 
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Kampdiensten in 

de Hoftekerk 
 
Als het niet kan zoals 
het moet, moet het 
maar zoals het kan. In 
elk geval tot en met 
januari vieren we onze 
diensten in de 
Höftekerk zónder 
mensen in de kerk. Dat 
blijft iets heel vreemds, 
maar het is veel beter 
dan niks. In overleg met 
wijk centrum houden 
we onze diensten om-
en-om. De éne week 
gaat collega Pieter 
Noordmans voor, de 
andere week ik. We 
hebben het zo verdeeld 
dat onze diensten 
telkens op de tweede 
en vierde zondag 
vallen. Dat zijn altijd de 
zondagen die we in de 
Kamp vieren. Alle 
diensten zijn live te 
volgen (en later terug te 
zien) via: 
http://www.pknhardenb
ergheemse.nl/default.a
spx?lIntEntityId=19012
6 De “Kampdiensten” 
zijn daarnaast ook live 
te volgen en later terug 
te zien via youtube pkn 
Baalder. 
De muzikale 
medewerking wisselt 

telkens wat: soms doen 
wat mensen mee van 
het liedboekkoor, soms 
van de band. Maar ook 
dat kan helaas maar 
zeer minimaal. 
 
Op 10 januari is het 
thema “het is moeilijker 
je oor te delen dan te 
oordelen”. Het gaat 
over het bekende 
verhaal van “de splinter 
en de balk”. Misschien 
is de kern van de zaak 
wel: als je begrijpt, dan 
oordeel je een ander 
niet; oordeel je, dan 
begrijp je die ander 
misschien wel niet….. 
Hoe ook, Jezus stelt 
iets pittigs aan de orde. 
We doen ons best ook 
een moment voor de 
kinderen in te lassen. 
Het thema komt ook uit 
Trefwoord… 
 
Op 24 januari is het 
thema ook uit 
Trefwoord. “Verdienen”. 
Je kunt geld verdienen 
vanwege je werk. Lof 
verdienen, omdat de 
mensen vinden dat je 
iets goed doet. Je kunt 
straf verdienen omdat 
je een ander iets 
aandoet wat hem of 
haar schaadt 
enzovoort. Het kan een 
stimulans zijn om goed 
te doen, omdat je 
beloond wordt met geld 
of een compliment. 
Maar het kan ook 
appelleren aan angst: ik 
ben meer/minder waard 
dan jij want jij verdient 
meer/minder dan ik. In 

de bijbel vertelt Jezus 
een bizarre gelijkenis 
over uitzendkrachten, 
waarbij de mensen die 
twaalf uur werken net 
zoveel verdienen als 
degene die één uur 
werkt. Is dat een bizar 
idee van Jezus of kan 
het ons leven positief 
beïnvloeden? 
 

Vanwege Corona 
gaat de cursus 
“omgaan met 

teleurstellingen” 
wederom niet door 
 

Direct toegegeven: het 
grapje is geleend van 
Herman Finkers. Maar 
in zekere zin is Corona 
een soort leerschool in 
het omgaan met 
teleurstellingen. Kerst? 
Konden we niet 
normaal vieren? 
Gezellig winkelen? 
Elkaar ontmoeten, 
verjaardagsvisite? Kan 
niet! Samen een dienst 
vieren in de Kamp? 
Helaas… Naar school? 
Kan ook al een tijdje 
niet. Zijn het rampen? 
Nee, dat niet. Rampen 
zijn grote 
gebeurtenissen die je in 
je leven tegenkomt en 
je leven op de kop 
zetten, vaak langdurig.. 
In onze wijk zijn er wél 
mensen voor wie het 
virus een ramp is, 
omdat het er een 
tijdlang voor zorgde dat 
je je partner of kind niet 
kon zien. Of, nog erger, 
omdat je partner eraan 
kwam te overlijden of er 
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heel ernstig ziek van 
werd. Maar voor ieder 
van ons vraagt het écht 
wat. 
Uithoudingsvermogen, 
verdragen. Met 
kinderen lang thuis 
zitten…. Of soms zien 
dat we flink van mening 
verschillen over het 
virus waar je met elkaar 
zo van baalt hoe je er 
ook over denkt. En 
zeker naarmate het 
langer duurt is dat 
soms ingewikkeld. 
Want veel mensen 
worden er moe van.  
Als tegengif komt bij mij 
een herinnering op aan 
de kerstnachtdienst van 
een aantal jaren 
geleden. Daar 
vertelden we hoe t.t.v. 
de slopende eerste 
wereldoorlog waarbij 
soldaten 
maanden/jaren in 
loopgraven tegen 
elkaar vochten er ten 
tijde van Kerst een 
spontane 
wapenstilstand 
ontstond. Vrede op 
aarde…, midden op het 
slagveld. Er werd 
gezongen in de 
loopgraven, mensen 
kwamen er zelfs uit, 
gaven elkaar 
geschenken en gingen 
met elkaar voetballen. 
Allemaal onder invloed 
van het Kerstkind, dat 
letterlijk vrede op aarde 
bracht midden in de 
oorlog. In sommige 
gevallen duurde de 
spontane vrede een 
aantal weken. Corona 

is geen oorlog, die 
vergelijking gaat niet 
op. Het vraagt wél veel 
van ons. Als we nou 
eens proberen de 
kerstvrede wat vast te 
houden…. Dan is er 
Licht in de tunnel waar 
we nog inzitten. En 
ergens in dit nieuwe 
jaar zal er toch wel een 
keertje licht zijn omdat 
we de tunnel weer uit 
zijn? 
 

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? Evt. 
inleveren bij Ria van 
Steenbruggen kan ook: 
Oosthof 13. 
 

Gas terug 
 

Mijn (wvdw) conditie 
verbetert dankzij de 
goede begeleiding van 
de fysiotherapie. In 
ieder geval tot half 
januari werk ik nog 
steeds voor 75% en 
dan zal door de 
arboarts worden 
bepaald of uitbreiding 
erin zit.  
 

Een 
nieuwjaarsgroet 

 
In een boekje wat Gert 
Kremer over zijn 
jeugdjaren aan de 
Voorstraat heeft 
geschreven, schrijft hij 
ook over het lied wat op 
oudejaarsavond altijd 
onder de toren van de 
Hervormde Kerk (we 
zeggen nu Stefanus-
kerk) werd gezongen: 
Uren, dagen, maanden, 
jaren vlieden als een 
schaduw heen. 
Om 12.00 uur klonk 
dan uit heel veel kelen: 
Veel heil en zegen voor 
het nieuwe jaar.  
Een ouderwetse groet? 
Toch wens ik jullie 
vrede, Gods zegen en 
vooral een gezond en 
liefdevol 2021.



Mensen zijn geneigd om situaties die zich voordoen in het negatieve te trekken: “Hadden we 
maar naar de kerk gekund” of “Ik had veel liever de dienst zelf meegemaakt, dan op de 
laptop te moeten zien!” En ja, in heel veel gevallen klopt dat. Toch mogen we ook blij zijn, dat 
we in ieder geval via you tube de kerkdiensten kunnen volgen en dat op facebook heel vaak 
foto’s worden geplaatst. Sommige mensen hebben dit niet tot hun beschikking. Daarom een 
paar foto’s van diensten die geweest zijn: 
 
 

    
Eeuwigheidszondag, 22 november 2020.  Doopdienst op 29 november 2020. 
 
 
 

   
Tweede adventsdienst en bevestiging +  Filmopname van de kerstnacht 
afscheid nemen ambtsdragers 

 


