
 

Saar Jurgens, groep 4, de Elzenhof  



Een bijzonder nieuws-brief…. 
 
Sta op! - Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond’ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Deze nieuwsbrief is anders dan anders. Er staat een mooie tekening voorop van Saar 
Jurgens. Met een zeer uitbundig getekend paasei. Het voorjaar spat ervan af! Een ei is het 
teken van nieuw leven, een kuiken in de dop, dat eruit wil. En bij deze nieuwsbrief krijgen 
jullie ook allemaal een bakje met bloembollen. Ook die willen vrolijk uit hun bol om te gaan 
bloeien. En wij? Wij willen ook dolgraag uit onze huizen, waar we opgesloten zitten als een 
kuiken in de dop, als een bloem in z’n bol. Wat duurt het lang! En wat is het soms fijn dat er 
dingen wél weer kunnen. Toen er ijs lag…, wat was dat schaatsen heerlijk en het elkaar – 
van een afstandje – zien en spreken ook. We leken de koeien van Hans Eshuis wel die na 
lange tijd weer van stal mogen en de blije koeiendans dansen.  
 
Het lied hierboven is een Paaslied en het bezingt  dat Christus de dood overwon en dat het 
graf waarin Hij was opgesloten openging. Nieuw leven tegemoet, sterker dan de dood. Het 
leven brak door aarde en steen…. De Zoon van de Schepper leek door de dood te zijn 
overwonnen. Op de derde dag – in de bijbel dag van “dit komt echt nóóóit meer goed, maar 
wacht eens…..” – staat Hij op. En dan ontmoet Hij Maria in de tuin, zo vertelt Johannes heel 
expliciet. Die tuin lijkt natuurlijk op het Paradijs, de tuin van het begin waar ook een man en 
een vrouw waren, Adam en Eva en daarna kwam er naast veel goeds ook machtig veel 
narigheid. Pasen is het feest van het  “én toch!” Van het leven dat het wint door de dood 
heen, van het licht dat het wint van het donker, van de liefde die het wint van de haat, van de 
vreugde en de lach die het winnen van de somberheid.  
 
Dit jaar hebben we dat Paasfeest wel meer dan ooit nodig. Want die lange lock-down maakt 
ons op een bepaalde manier murw. Moe, wat moedeloos, somber ook. Je ziet elkaar niet, 
althans veel minder. Je weet minder van elkaar omdat je elkaar niet spreekt  en 
belangstelling voor elkaar is dus ook moeilijker te verwezenlijken. In sommige huizen zijn 
zorgen over werk(eloosheid), in andere over gezondheid, in weer andere over relaties, in 
andere huizen is eenzaamheid door de dood. In andere huizen gaat het gelukkig goed. Maar 
je weet minder. En Pasen vieren zit er dit jaar in de kerk ook nog niet in, massaal. Maar 
omdat het wél het feest van de hoop is, van het leven dat het wint, omdat we elkaar willen 
blijven bemoedigen (hou vol!!!, nog even en dan kan er vast echt weer meer, dan kunnen we 
weer LEVEN!), daarom is deze nieuwsbrief anders. Een tekening van een kind over het 
nieuwe leven, bloembollen die gaan bloeien. Ontvang ze! Maar ook: er zijn activiteiten voor 
jongeren waarmee je er samen op uit kunt. Op uit! Doen! En – geloof het of niet – er zitten 
bingokaarten aan deze nieuwsbrief. Om dat samen online te gaan doen, gewoon op een 
zondagmiddag. Zondagmiddag? Zondag, dat is de dag waarop we altijd klein Pasen vieren, 
dat het leven het wint van de dood. Wie niet van Bingo houdt…, doe niet mee. Maar wie het 
fijn vindt om én elkaar weer te zien én een spelletje te doen…. Ook dát is een vorm van het 
leven vieren.  
 
Laten we met elkaar proberen de somberheid ons niet in de greep te laten krijgen, de 
murwheid te boven te komen, het leven samen te vieren en te ontvangen. Het feest van het 
“én tóch” komt eraan! 
 
Ds. Wim van der Wel 
  

 



  

Protestantse wijkgemeente Baalder 
 

 

Interactieve fietstocht 
voor jongeren! 
 
In de week voor Pasen 
wordt er vanuit de CJR 
een interactieve fietstocht 
georganiseerd voor de 
jongeren. Om mee te 
kunnen doen, heb je een 
fiets en een mobiele 
telefoon met 
dataverbinding nodig. 
Nieuwsgierig? Houd de 
sociale media kanalen in 
de gaten voor meer 
informatie!  
 

ICU: I see you, in 
Christ United 
 
Op 14 maart om half 12 
vindt de eerste ICU-online 
('I see you'; 'In Christ 
United') dienst plaats voor 
jongeren (leeftijd 
ongeveer 12 t/m 16 jaar). 
ICU-online is te zien op 
alle YouTube kanalen van 
PKN Hardenberg-
Heemse. Het thema voor 
dit eerste online moment 
is 'vriendschap'. We 'zien' 
je graag!  
 

Baalderdiensten in de 
Höftekerk 
 
Voorlopig gaan we 
gewoon maar door met 
onze diensten in de 
Höftekerk sámen met wijk 
centrum. In de regel gaat 
ds. Noordmans telkens 
op de 1e en 3e zondag 
voor de maand voor en ik 
op de 2e en 4e zondag. 

Daarmee blijven we in elk 
geval in het ritme van hoe 
we de diensten ook altijd 
vieren in de kamp. De 
diensten zijn altijd live te 
volgen op ons youtube 
kanaal van PKN Baalder 
en daar uiteraard ook op 
terug te zien. Voor 
komende maand staat er 
op 
14 maart weer een 
Baalderdienst op het 
rooster. Het thema zal 
zijn “kiezen of delen” en 
dat is naar aanleiding van 
het verhaal van het 
bijzondere verhaal dat 
een jochie het lef heeft 
om  vijf broden en twee 
vissen te delen met een 
mensenmassa waar 
Jezus aanwezig is, in het 
vertrouwen dat het dan 
wel goed komt. Kinderen 
kunnen soms prachtige 
oplossingen voor 
wereldproblemen 
aanleveren. Wat heeft het 
verhaal ons te zeggen? 
Wat kunnen én wat willen 
wij delen van onze tijd, 
aandacht, geld enz? In 
hoeverre kiezen we voor 
onszelf, voor de ander en 
hoe houden we balans? 
En heeft dat bijvoorbeeld 
ook politieke 
consequenties? 
 
Op 28 maart is er dan de 
tweede Baalderdienst. 
Thema “De koning rijdt in 
een lada i.p.v. een 
Tesla….”Het is de 
Palmzondag en we lezen 
het verhaal van de intocht 

in Jeruzalem. Jezus kiest 
daar voor een ezel als 
rijdier. Dat doet Hij omdat 
Hij daarmee aansluit bij 
wat een profeet ooit heeft 
gezegd over de beloofde 
koning die Jeruzalem 
binnenkomt. Maar het is 
bepaald geen 
statussymbool. Eerder 
een Lada dan een Tesla. 
Wat zegt dat over Jezus? 
En wat zou het óns 
kunnen zeggen? 
Ik schrijf even door. Het 
Paasfeest begint met die 
Palmpasenzondag én 
mondt uit in Paaszondag, 
maar daartussen zitten 
ook drie andere diensten, 
waarvoor ik graag 
aandacht wil vragen: 
 
Op 1 april is er vanuit de 
HESSENWEGKERK om 
19.30 uur een dienst 
waarin we meemaken 
hoe Jezus aan zijn 
leerlingen het avondmaal 
geeft. Wil je aan Mij 
terugdenken? Vier dan 
telkens de maaltijd en 
denk bij brood en wijn 
aan Mijn liefde en hoe Ik 
onder jullie aanwezig was 
als iemand die dient. Ds. 
Yvonne van Benthem 
gaat voor. 
 
Op 2 april is er vanuit de 
HÖFTEKERK om 19.30 
uur een dienst waarin we 
de verhalen lezen over 
Jezus’ proces, 
veroordeling, marteling en 
sterven en hoe bizar we 
dat toch “Goede Vrijdag” 



noemen. De vrijdag is in 
het verhaal van de 
schepping de dag waarop 
mensen worden gemaakt 
en God zegt “en zie…, 
het was zeer goed”. 
Bijzonder op zo’n intense 
dag van drama noemen 
we die dag tóch goed. 
Waarom? We lezen uit 
Lucas en ik mag die 
avond voorgaan. 
 
Op 3 april is er een 
dienst vanuit RADEWIJK 
om 21.00 uur waarin ds. 
Langbroek voorgaat. We 
vieren die avond dat het 
Licht sterker is dan het 
donker, Jezus sterker dan 
de dood, de nieuwe 
Paaskaars wordt 
ontstoken. 
 
Op 4 april gaat collega 
ds. Noordmans voor in de 
HÖFTEKERK om 10.00 
uur: Paasfeest! Het is 
allemaal ánders dan 
anders, maar alle 
diensten kun je wél 
meemaken als je wilt.  
 
Al de diensten uit de 
PAASCYCLUS zijn te 
volgen via de website van 
PKNHARDENBERGHEE
MSE! 
 

Huispaaskaars…. 
 
Andere jaren lag er altijd 
in de Kamp een 
inschrijfformulier waarop 
je een huispaaskaars kon 
bestellen. Dat kan 
natuurlijk nu ook niet. Je 
kunt het wél zelf via 
internet bestellen: 
https://boca.nl/bestel-nu-
uw-huispaaskaarsen-2/  
 
Voor de kerkgebouwen 
(ook in de Kamp) komt de 
kaars van “beschermde 

aarde” als nieuwe kaars. 
Als je de kaarsen bestelt 
worden ze thuisbezorgd 
door Postnl. Let wel, 
boven op het bedrag voor 
de kaars komen ook de 
portokosten er overheen. 
 

Voedselkast….. 
 
Een idee uit Hengelo…. 
Daar is in een wijk als de 
onze een voedselkast. 
Mensen die eten (vooral 
houdbaar!) over hebben 
kunnen dat in een kast 
zetten die overdag 
geopend is. Mensen die 
eten nódig hebben 
kunnen het eruit halen, 
gratis! Het loopt daar in 
Hengelo gesmeerd en 
heeft daar echt een 
functie. Vanuit de 
diaconie gaan wij dit 
experiment overnemen. 
Binnen niet al te lange tijd 
zal bij de wijkboerderij 
een kast komen te staan 
en daar zullen we 
uiteraard dan via sociale 
media uitgebreid 
aandacht aan geven, 
zodat wie wat over heeft 
er wat in kan doen en wie 
wat nodig heeft het eruit 
kan halen. Juist omdat 
het een wat drukke, 
neutrale plaats is val je 
ook niet op als je er óf 
wat in doet óf wat uithaalt, 
zodat de anonimiteit 
behoorlijk gewaarborgd 
is. Sowieso is de 
boerderij óók al de plek 
waar nog steeds ons 
moestuinproject draait.  
 

Toogoodtogo…. 
 
Een aanrader voor 
iedereen en in het 
bijzonder voor mensen 
met een krappe beurs. Er 
is een app (zowel voor 

Apple als voor android) 
die toogoodtogo heet. In 
die app kun je voor 5 euro 
een pakket kopen bij een 
supermarkt van 
producten die tegen de 
verkoopdatum aanzitten. 
Daardoor krijg je 
producten met een forse 
korting én we zorgen 
ervoor dat goede 
producten niet worden 
weggegooid omdat ze 
over de datum raken. Op 
die manier slaan we twee 
vliegen in één klap: én we 
gaan zuinig met de aarde 
om én met onze 
portemonnee.  
 

De Baalder Online 
Bingo  
 
Tijd voor wat ouderwets 
vermaak in roerige tijden! 
 
Op het YouTube kanaal 
van PKN Baalder gaan 
we in een live uitzending 
de balletjes laten vliegen. 
Houd zondag 28 maart 
vanaf 14.45 uur vrij in je 
agenda, want we gaan 
interactief B.I.N.G.O. 
spelen. 
 
Aan deze nieuwsbrief 
vind je 3 bingokaarten 
vast geniet, bewaar deze 
goed, want er zijn leuke 
prijzen te winnen voor 
jong en oud. 
 
Hoe het spel in zijn werk 
gaat leggen onze 
charmante gastvrouwen 
op 28 maart uit. 
 
Zet in ieder geval al 06-
33479569 in je telefoon,  
want deze kun je niet  
missen bij het spel! 

https://boca.nl/bestel-nu-uw-huispaaskaarsen-2/
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