
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 

 
Oproep 

examenkandidaten 
 
In dit schooljaar waarin 
veel anders is dan 
'normaal', willen we 
zeker aandacht hebben 
voor de examen-
kandidaten in onze wijk. 
Ken jij iemand uit 
Baalder die dit jaar 
examen doet ((klein) 
zoon/dochter, buur-
jongen/ buurmeisje, 
vriend/vriendin etc..)  
 

 
geef deze jongere dan 
op via  
jeugdouderlingenbaalder

@gmail.com.  
 
Mvg, Marjolein & 
Janine 
(jeugdouderlingen) 
 

Winnaars 
speurtocht kerst 

 
We hebben veel 
gezinnen voorbij zien 
wandelen om de kerst 
speurtocht te lopen,  

 
geweldig! We hopen 
dat jullie het leuk  
vonden.  
 
Zoals aangegeven kon 
je de oplossingen 
insturen en een kleine 
attentie winnen. 
Jennifer, Liv, Sofia en 
Leah hebben dit het 
beste gedaan en zijn de 
winnaars van de 
Celebrations geworden.  
 
Gefeliciteerd! Mvg, 
Marjolein & Janine 
(jeugdouderlingen) 

We hebben genoeg      1 februari 2021 
 
Deze foto is gemaakt door Wim van der Wel en waarom laat ik die hier zien? Foto’s zijn  

vaak veelzeggender dan woorden. Een heel mooi 
pimpelmeesje is zijn (of haar, maar mannetjes zijn in de 

vogelwereld vaak mooier      ) eten aan het verzamelen. Het 

openstaande snaveltje lijkt net te willen zeggen: “Kom 
allemaal, er is hier genoeg!”  
Vooralsnog blijft het vogeltje alleen. Wellicht als we de hele 
reportage gaan bekijken komen er misschien wel meer. Het  

is ook een beetje met onze kerkdiensten zo.  
Op dit moment laten de foto’s ons maar een paar mensen in de diensten zien. De 
predikant, de ouderling, de diaken, de fotograaf, de beameraar en degene die de 
filmbeelden maakt. Hoe graag zouden we, terwijl we naar onze geestelijke kok kijken, 
niet willen zeggen: “Kom allemaal, er is genoeg ruimte!” Tegelijkertijd weten we ook, dat 
er heel veel mensen in de huiskamer, met een bakje koffie en het zondagse plakje cake, 
bij de computer zitten of misschien deze wel aangesloten op de televisie, om de dienst 
mee te genieten. Kijk, en dat is wel één van de verworvenheden van de tijd waarin we 
leven: Iedereen kan meegenieten en dan ook nog op een tijd wanneer hij/zij het zelf wil. 
Zo zijn er nog meer momenten. Zingen vanuit de huiskamer en dan in de dienst laten 
zien. Een online meeting waarin een uitleg wordt gegeven over een bijbelboek. Dat 
hadden we een vorig jaar februari niet durven dromen en toch gebeurt het nu. Een paar 
jaar geleden hadden we het over digitaal collecteren. Dat was toen nog een stap te ver 
en nu …. geld doneren via de Scipio-app is al een tijdje geïntroduceerd. Het belang van 
“er voor elkaar zijn” is belangrijker geworden in ons leven. Samen bekijken hoe we deze 
periode door kunnen komen. 
We hebben (er) genoeg (van)? Blijf volhouden en blijf naar elkaar om kijken.   
Hartelijke groet, Jan Bakker. 
  

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/


  

 
Kampdiensten in 

de Hoftekerk 
 
Op 14 februari is het 

thema “straf of tweede 

kans”. Dat thema komt 

uit Trefwoord en het is 

alleen maar te 

hopenmoeilijker 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… Het is de 

zondag voor de 40 

dagen tijd. 

Op 28 februari is het 

thema “aanraken en 

voelen”. Misschien wel 

een heel actueel thema 

in deze tijd. Veel 

mensen hebben 

“huidhonger”, 

misschien de knuffel 

van hun kleinkind, kind, 

vrienden enz. 

Tegelijkertijd kan 

aanraken soms ook op 

een verkeerde manier, 

waarmee je over 

grenzen gaat. We lezen 

twee verhalen uit de 

bijbel: Lucas 17: 11-19 

en Marcus 10:13-16. In 

het ene verhaal raakt 

Jezus mensen aan 

door wie Hij besmet 

zou kunnen raken (hoe 

actueel!), in het andere 

verhaal zegent Hij 

kleine kinderen.  

De diensten zijn live te 

volgen via 

pknbaalderyoutube én 

via deze link: 

http://www.pknhardenb

ergheemse.nl/default.a

spx?lIntEntityId=19012

6  

We delen de Höftekerk 

met wijk centrum en 

delen is in de kerk 

alleen maar mooi. De 

andere zondagen gaat 

collega Pieter 

Noordmans voor. Die 

diensten zijn via de 

tweede link te volgen. 

Zo proberen we met 

elkaar er het beste van 

te maken in deze tijd. 

 

Wat betekenen de 
bezuinigingen 

voor Baalder én 
het werk van onze 

dominee? 
 

Al langere tijd wordt u 
op de hoogte gehouden 

over de financiële 
situatie van de kerk en 
wat dat voor de diverse 
wijken betekent. Zaken 
als formatie, vacatures, 
verkopen van 
kerkgebouwen (of juist 
niet), andere manieren 
van financiën verkrijgen 
etc. etc. zijn al diverse 
keren in 
(nieuws)brieven 
beschreven. 
 
In een aantal wijken is 
er op dit moment geen 
predikant of kerkelijk 
werker en in andere 
wijken is het aantal 
uren dat de predikant 
daar kan werken 
verminderd.  
Dit laatste speelt al 
enige tijd in Baalder. 
Wim van der Wel is o.a. 
voor één dagdeel 
werkzaam in Heemse 
West. Door slim te 
organiseren hebben we 
daar in Baalder nog niet 
veel van gemerkt.  
 
Toch zit er nu een 
nieuwe verdeling van 
de fte’s van predikanten 
en kerkelijk werkers 
aan te komen als 
gevolg van 
teruglopende 
ledentallen en 
financiën, waardoor we 
ons meer en meer 
moeten bezinnen op de 
toekomst. Wat willen en 
kunnen wij als wijk en 
ook wat wil en kan onze 
predikant? 
Jaarlijks hebben Wim 
van der Wel en een 
delegatie van de 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/default.aspx?lIntEntityId=190126
http://www.pknhardenbergheemse.nl/default.aspx?lIntEntityId=190126
http://www.pknhardenbergheemse.nl/default.aspx?lIntEntityId=190126
http://www.pknhardenbergheemse.nl/default.aspx?lIntEntityId=190126


kerkenraad een 
zogenaamd 
voortgangsgesprek. 
Daarin bespreken we 
ook de toekomst. Wim 
heeft in dat gesprek 
aangegeven, dat hij 
minder wil gaan werken 
én heel graag aan het 
werk wil blijven in 
Baalder. Dit hebben we 
in de laatste kerken-
raadsvergadering 
besproken en hebben 
unaniem aangegeven 
graag verder met Wim 
te willen in onze wijk.  
 
Tegelijkertijd spoken 
ook die bezuinigingen 
door ons hoofd en 
daarbij het resultaat dat 
Wim wellicht toch in 
meerdere wijken aan 
het werk zou moeten 
(0,7 in Baalder en 0,3 
fte elders). We kennen 
onze predikant als een 
gedreven mens en met 
name Wim heeft zich 
gerealiseerd, dat het 
werken in minimaal 
twee wijken een te 
grote belasting zou 
kunnen zijn voor hoe hij 
zijn ambt het beste uit 
kan oefenen. 
 
Na heel goed nadenken 
en ook een aantal 
gesprekken heeft Wim 
(en Gerda daarbij) 
besloten om minder 
(zoals al eerder 
gezegd) te gaan 
werken tot het 
maximum van het 
aantal uren in Baalder 
(0,7 fte), totdat hij over 
een aantal jaren met 

vervroegd emeritaat (of 
in gewoon Nederlands 
“vervroegd pensioen”) 
kan gaan. Het is goed 
om te benadrukken, dat 
de huidige gang van 
zaken binnen onze 
protestantse gemeente 
wel een rol hebben 
gespeeld, maar dat het 
hebben van meer tijd 
voor zichzelf al een 
tijdje in het hoofd van 
Wim rondspookte en 
dat er nu een soort van 
win-win situatie is voor 
Wim, Baalder en de 
hele gemeente. 
 
Wat is dan een goed 
moment om dit besluit 
uit te voeren? Zoals het 
nu lijkt, laten we dat 
met ingang van het 
komend seizoen (dus 
na de zomervakantie) 
ingaan.  
 
Concreet betekent dit 
ook, dat we in een 
zogenaamde 
brainstormgroep gaan 
bedenken welke 
activiteiten voor 
Baalder belangrijk zijn, 
wat de rol van de 
predikant en de 
kerkenraad en de 
bezoekmedewerkers en 
anderen daarin zal zijn 
én dit willen we dan 
verwoorden in een 
nieuw beleidsplan. 
Daar hoort u binnenkort 
meer over. In dat 
beleidsplan willen we 
ook beschrijven wat de 
verworvenheden van 
deze Corona-periode 
zijn geweest en hoe we 

die misschien in de 
komende jaren in 
kunnen zetten.  
 
We houden u op de 
hoogte! 
 
Jan Bakker, voorzitter. 
 

Uit de lockdown…. 
Op het moment dat we 
deze nieuwsbrief 
schrijven is het begin 
februari. We zitten nog 
midden in de lock-down 
en al vaak leerden we 
dat we onze plannen 
telkens moeten 
bijstellen. Voorbeeld: 
zaten we in oktober nog 
met een kleine 100 
mensen in de Kamp, nu 
zijn de diensten in de 
Kamp al weer een hele 
tijd in de Höftekerk 
zónder mensen. Toch 
valt nu langzamerhand 
wél te verwachten dat 
we vanwege de komst 
van diverse vaccins 
langzamerhand wél 
meer uit de lock-down 
gaan komen.  
 
Vanuit de kerkenraad 
gaan we voorlopige 
plannen maken, zodat 
we áls er dingen weer 
kunnen we al een soort 
draaiboekje klaar 
hebben liggen van hoe 
we dan een activiteit 
weer kunnen oppakken. 
Denk bijvoorbeeld aan 
de diensten in de 
Kamp, maar ook het 
jeugdwerk, 
bezoekwerk, eetcafé 
enz. En wat we ook nog 
steeds graag willen is: 



een soort van 
bevrijdingsfeest als we 
elkaar weer kunnen 
ontmoeten en letterlijk 
en figuurlijk afstanden 
weer overbrugd 
worden.  

 
 

Contact houden… 
Het is ontzettend rustig 
op straat. Vaak spreken 
we elkaar in “de 
wandelgangen”, 
letterlijk en figuurlijk. 
Als je op het 
schoolplein elkaar 
tegenkomt als ouders 
en “nieuws” hoort, als je 
elkaar tegenkomt op 
straat, bij een 
sportverenging of bij de 
supermarkt. Of 
bijvoorbeeld óók bij het 
koffiedrinken na de 
dienst in de Kamp. Nu 
is het vaak: doorlopen, 
afstand houden, elkaar 
groeten uit de verte. 
Wel wordt er gebeld en 
geappt enz., maar dat 
weegt toch niet op 
tegen de vele “normale 
contacten” die er 
anders wel zijn.  
 
Daarmee lopen we wel 
het gevaar dat we 
elkaar uit het oog 
verliezen en er mensen 
soms steun nodig 
hebben, die we niet 
geven. Niet omdat we 
niet willen, maar omdat 
we gewoon op dit 
moment minder van 
elkaar weten. Is er nu 
iets bij je thuis of in je 
leven waarvan je graag 
wil dat we meeleven, 

meld het dan s.v.p. Of, 
misschien ook: als je 
weet dat er bij iemand 
anders sores of verdriet 
óf vreugde is en het is 
fijn als er wél wordt 
meegeleefd, vraag dan 
aan diegene of het 
goed is dat je het 
doorgeeft.  

 
Gas terug 

Dankzij goede 
fysiotherapeutische 
begeleiding én flink 
doorzetten is mijn 
(wvdw) conditie goed 
vooruitgegaan. Op 10 
februari overleggen de 
ARBO-arts en ik 
opnieuw. Afspraak is 
nu: werk 75% en 
probeer de avonden 
weer te werken. Die 
vielen me het zwaarst.. 
Maar dat lijkt nu goed 
te gaan en daarom… 
 

Online-

gesprekskring 

Deze hele coronatijd is 

een telkens opnieuw 

zoeken naar “wat kan 

er wel en hoe kun je 

improviseren?” Vier 

februari is er een 

online-gespreksgroep 

gestart met zo’n twintig 

deelnemers over de 

Filippenzenbrief van 

Paulus uit de bijbel. We 

doen dat via het 

programma “google-

meet”, een heel 

gebruikersvriendelijk 

programma. We gaan 

vier keren elkaar 

ontmoeten – de brief 

heeft vier hoofdstukken 

– en ook als je de 

eerste keer hebt 

gemist…, je bent 

hartelijk welkom om 

mee te doen. 

Hoe gaat het in z’n 

werk? Google-meet is 

een heel 

gebruikersvriendelijk 

programma. Je kunt 

met maximaal 100 

mensen tegelijk “on-

line” zijn. Na 4 februari 

zijn de andere data: 18 

februari (donderdag), 3 

maart (woensdag) en 

16 maart (dinsdag). Het 

lukt me – vanwege 

allerlei vergaderingen 

enz. – niet om vier 

donderdagen te 

plannen, maar als het 

niet kan zoals het 

moet….  

We beginnen telkens 

om 20.00 uur en vanaf 

19.45 uur kun je 

inloggen op google-

meet. Hoe gaat het in 

z’n werk: je kunt je 

opgeven via de mail 

(w.vanderwel@protesta

ntsekerk.nl). Op de 

avond zelf krijg je dan 

tegen half 8 een mail 

met daarin een link. Die 

kun je aanklikken en 

dan kom je zó in het 

programma. Je hoeft 

alleen maar “nu 

deelnemen” aan te 

klikken. We houden 

tegen 21.00 uur op, een 

uurtje dus.  

 


