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Kampdiensten in de 

Höftekerk 
 
Op 13 juni is er weer 
een Baalderdienst. We 
houden die nog in de 
Höftekerk tot aan de 

zomer. Er kunnen op het 
moment van deze 
nieuwsbrief 50 mensen 
“live” in de kerk. Dat is 
écht coronaproof. Dus 
als je wilt…, kom! Het is 
nog niet in “onze Kamp”, 
maar het is al wel heel 
mooi om elkaar te zien.  
 
Het thema voor die 
dienst is “taal”. Taal – 
welke woorden 
gebruiken we – kan 
verbinden en splijten. 
Kan verzoenen en 

kwetsen. Er zijn nogal 
wat conflicten, nogal wat 
ruwe taal. Vaak op 
internet, vaak ook 
dichterbij. We lezen uit 
Handelingen over een 
gruwelijk uit de hand 
gelopen conflict waarbij 
Stefanus – inderdaad, 
daar is onze kerk in het 
centrum naar genoemd – 
door fanatieke orthodoxe 
Joden wordt vermoord 
door steniging. Zonder 
proces. We zien ook hoe 
daar een jonge 

De zomer is in aantocht       juni 2021 

 
Vanmiddag werd ik gebeld door ons reisbureau: “U had het al begrepen zeker. Uw 
rondreis door Canada kan niet doorgaan. Er is nog steeds een code oranje en dat 
betekent dat u er niet naar toe kunt!” Aangezien ik niet onder een steen of in een 
molshoop leef, had ik deze mededeling al een tijdje geleden aan zien komen. Wel 
jammer natuurlijk want het was eigenlijk een cadeautje voor mijn zoon, die vorig jaar 18 
was geworden. Aangezien het nu mosterd na de maaltijd is en hij al lang weer andere 
plannen heeft gemaakt, was de teleurstelling nou ook weer niet zo groot.  
Plannen …. We hebben het zo lang niet kunnen doen. En nu lijkt het erop, dat we heel 
voorzichtig weer iets verder te toekomst in mogen kijken. Plannen maken. “Wat zou het 
mooi zijn als …..” of “Ik zou zo graag echt op vakantie willen” of “Wat fijn dat er weer 
bezoek mag komen”. Op de één  of andere manier heeft een mens dat nodig, dat … 
zich ergens op verheugen. Perspectief zien. Zeker in de zomerperiode, die we zo vaak 
gebruiken om dat te doen wat we graag zelf willen doen.  
Ook in de kerk hebben we behoefte aan perspectief: De one-manshow, die de 
kerkdienst in de afgelopen periode was, zet zich door naar meer medewerkers en meer 
bezoekers. De vergaderingen die online werden gehouden, mogen in sommige 
aantallen weer fysiek worden. De plannen voor de komende jaren kunnen voorzichtig 
uit de kast worden gehaald, afgestoft en opnieuw geschreven.  
Maar eerst …. Energie op doen. De boel de boel laten en dan met nieuw elan beginnen. 
Vorige keer schreef ik over optimisme en de zon zien blijven schijnen. Ik hoop voor ons 
allen dat die in de zomer volop schijnt en dat we heerlijk op een terrasje, aan strand, in 
de bossen, wandelend, fietsend of gewoon slapend kunnen genieten van alles wat de 
goede God ons heeft gegeven. 
Geniet ervan, waar dan ook! 
Jan Bakker. 

http://www.protestantsekerk.nl/


geradicaliseerde kerel bij 
staat, Saulus. De stoom 
komt uit zijn oren, de 
haat vlamt uit zijn ogen 
als hij goedkeurend de 
dood van Stefanus ziet. 
Die verhalen dagen ons 
uit om naar onszelf te 
kijken: hoe gaan wij om, 
praten wij, denken wij om 
met een ander die een 
andere mening heeft, je 
collega, je familielid, je 
naaste? Op internet?  
 
De Nu-je-onderwegband 
zorgt voor de muziek, ds. 
Wim van der Wel is 
voorganger, er is 
aandacht voor de 
kinderen. 
 
Op 27 juni is er dan 
opnieuw een dienst in de 
Höftekerk. Trefwoord 
gaat dan in de weer met 
“verdriet” aan de hand 
van het boek Job. Dat is 
interessant! We hebben 
nog nooit “Job” in onze 
diensten gehad. Er is 
verdriet dat we elkaar of 
onszelf aandoen. Daar 
gaat het in grote stukken 
van de bijbel om. Maar 
Job lijdt door verdriet dat 
hem stomweg overkomt 
en dan in enorme 
hoeveelheden. Hij heeft 
vrienden, die heb je dan 
enorm nodig. Eerst 
helpen ze hem, daarna 
wordt hun steun voor 
hem eerder hinderlijk dan 
helpend. Dat maakt het 
verdriet haast groter. Job 
worstelt met zijn vrienden 
én met God. Wij 
worstelen met hem mee. 
Wanneer helpt een ander 
mens je als je verdriet 
hebt dat op je pad komt 

zonder dat je er ook 
maar iets aan kon doen? 
Hoe kan geloven/God 
dan helpend zijn?  
 
Het liedboekkoor zingt 
voor ons, er is aandacht 
voor de kinderen, ds. 
Wim van der Wel is de 
voorganger 
 
Op 4 juli is er dan 
opnieuw een dienst in de 
Höftekerk. Normaliter 
hebben we dat om de 14 
dagen, maar vanwege de 
vakantie-indeling loopt 
dat nu een beetje 
anders. Komt goed uit, 
want Trefwoord gaat nog 
door met Job en nu met 
het thema “troost.” Wat is 
troost die helpt? Wat is 
troost die juist alleen 
maakt – dus een soort 
koude douche is – en 
wat is troost waar je 
verder – al is het maar 
een dag – mee komt? En 
wat zegt God tegen 
Job??  
 
De nu-je-onderwegband 
zingt voor ons, er is 
aandacht voor de 
kinderen, ds. Wim van 
der Wel is de 
voorganger. 
 
Alle diensten zijn live te 
volgen via 
http://www.pknhardenber
gheemse.nl/default.aspx
?lIntEntityId=190126 of 
pkn baalder youtube. 
 
En dan????? 
September????? Het is 
al heel vaak zo geweest, 
dat corona roet in het 
eten gooide, maar als 
alles goed gaat, dan zien 

we elkaar vanaf 
september weer in de 
Kamp!!!!  

 
De nabije toekomst 

(1) 
 

We zijn op de 
kerkenraad bezig met 
“nieuw beleid”. Dat klinkt 
altijd wat saai, maar wat 
we tot nu toe – voor 
Corona vooral – met 
elkaar beleefden als 
wijkgemeente, was het 
resultaat van door 
onszelf bedacht – en om 
gebeden – beleid. Het 
werd sowieso tijd om in 
2022 nieuw beleid te 
gaan maken, maar dat 
trekken we nu naar voren 
vanwege corona. Of 
meer: alles lag stil, wat 
hopen we weer te 
kunnen oppakken, wat 
kunnen we misschien 
beter laten liggen, anders 
doen?  
 
Een groep gaat in de 
komende maanden aan 
de slag en zal proberen 
nieuw en inspirerend 
beleid te maken. Of dus 
vooral: dat we 
geïnspireerd samen 
gemeente zijn voor God, 
elkaar en onze mooie 
wijk. In september zou 
het plan klaar moeten 
zijn 
 

De nabije toekomst 
(2) 

 

We weten nog niet 
precies wanneer, maar 
we gáán in september 
starten op een feestelijke 
manier. Een doorstart! 
Uiteraard doen we dat op 

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


een feestelijke zondag, 
maar er zullen 
activiteiten omheen zijn. 
Wanneer precies…, dat 
komt in een volgende 
nieuwsbrief, maar er is al 
een groepje aan het 
brainstormen en wat die 
al aan het bedenken zijn 
klinkt als “kom vooral!” 
want het wordt mooi. En 
heerlijk dat we elkaar 
dan weer kunnen zien. 
Zal best wennen zijn, 
maar als alles zo 
doorgaat als het nu lijkt 
te gaan, lijken we weer 
met elkaar in de Kamp 
(al helemaal normaal!?) 
samen te mogen komen.  
 

De nabije toekomst 
(3) 

 

Op 1 september is ook 
het moment gekomen 
dat ik (wvdw) terugga in 
fte voor onze wijk naar 
0,7. Reden? 
Bezuinigingen die alle 
wijken treffen. De onze 
dus ook. We moeten 
helaas terug van 0,9 
naar 0,7. Ik werkte voor 
0,1 in Heemse, maar dat 
was dan vaak zo te 
regelen dat eigenlijk alles 
in die andere 0,9 wel 
door kon gaan in onze 
wijk. Met 0,7 lukt dat niet 
meer: van 40 naar 28 uur 
per week. Daarom zal bij 
het beleidsplan ook 
worden bekeken wat er 
vanaf september niet 
meer gedaan kan en zal 
worden, maar wellicht 
kunnen we het op een 
goede manier oplossen. 
Want we willen wél op 
een levendige en 
levende manier samen 

gemeente zijn. Ik blijf tot 
eind van het jaar – in 
verband met het vertrek 
van ds Dorgelo – 
Heemse ondersteunen 
bij de fusie van de twee 
wijken daar voor 
vermoedelijk 0,1. Daarna 
werk ik dus nog voor 0,7 
fte.  
 
Dat heeft – voor de 
helderheid – gelukkig 
niets meer te maken met 
corona, maar het is een 
bewuste keuze. Mijn hart 
ligt nog steeds helemaal 
in Baalder, waar ik met 
vreugde blijf werken en ik 
heb niet echt de behoefte 
om voor 0,3 in een 
andere wijk te werken. 
Zeker na corona ben ik 
me bewust geworden 
hoe kwetsbaar het leven 
is en ik word ook weer 
opa…..  Zo ontstaat er 
én ruimte om blij in 
Baalder te werken én 
ruimte voor opa enz. 

 
 Betrokken Baalder 

… Laat je stem 
horen 

 

Deze maand wordt huis 
aan huis een krant 
bezorgd met daarin 
interviews met allerlei 
mensen uit onze wijk 
Baalder. Daarin vertellen 
mensen over hoe ze 
tegen onze wijk 
aankijken. Waar balen ze 
van, wat kan er beter?  
 
Maar…., in die krant 
wordt ook verteld hoe je 
als inwoner van de wijk 
zélf kunt vertellen via een 
enquête wat jij goed vindt 
óf wat beter kan in jouw 

ogen. Al die reacties 
worden gebundeld en 
daar komt dan een 
“droom van ’n beter 
Baalder” uit tevoorschijn!  
Die droom wordt in 
september 
gepresenteerd.  
 
Doe mee, laat je stem 
horen of heb je geen 
internet, dan kun je de 
enquête halen in de 
wijkboerderij én daar ook 
weer inleveren door die 
gewoon in de brievenbus 
te doen. 
 
Dus, laat je stem horen 
over “droom van ’n beter 
Baalder” via: 
www.wijkverenigingbaalder.
nl/enquete2021 

 
Voedselkast 
 

Sinds half mei staat hij bij 
de wijkboerderij: de 
voedselkast. Voor wie? 
Voor ieder (!!) 
mens/gezin die te weinig 
aan dagelijkse 
boodschappen heeft.  
 

 
 

Je kunt naar de boerderij 
gaan en de kast staat er 
IEDERE DAG (was eerst 
van maandag tot en met 

http://www.survio.com/survey/d/baalder
http://www.survio.com/survey/d/baalder


vrijdag) open te zijn. Je 
kunt eruit halen wat je 
nodig hebt en schroom 
niet om dat te doen. Er is 
reuring genoeg rond de 
boerderij, dus het valt 
ook niet op dat je er wat 
uithaalt. Of juist…., wat 
inzet! Want de kast wordt 
gevuld door mensen die 
het geluk hebben dat ze 
genoeg geld hebben om 
dagelijkse boodschappen 
te kunnen kopen én een 
ander die te weinig heeft 
willen helpen.  
 
Baalder? Goed voor 
elkaar!   
 

Samen 
wandelen … 

 
Sinds een maandje wordt 
er iedere donderdag-
morgen vanaf 9.30 uur 
samengekomen bij 
sporthal de Kamp.  
 
Eerst is er “een bakkie 
koffie” en vanaf 10.00 
uur wordt er onder 
leiding van Martien 
Kuilder – diaken én 
loopcoach – een uur 
gewandeld op een 
manier dat ieder goed 
mee kan komen.  
 
 

 
 
 
Je hoeft je van te voren 
niet aan te melden. Voor 
wie is het bedoeld? Voor 
ieder die het mooi vindt 
om coronaproof gezellig 

wat met anderen te doen 
én ook nog wat gezonds 
voor je lijf te verrichten.  
 
Het is écht gezellig, 
doen! 

 
Wij zijn op zoek 

naar een woning in 
de wijk Baalder of 

Baalderveld. 
 

Een prachtige uitdaging 
ligt op ons te wachten. 
Wij (Harold en Jennifer) 
gaan een gezinshuis 
starten.  
 
Een gezinshuis is een 
gewoon huis waar op 
een zo goed mogelijke 
manier wordt 
samengeleefd als een 
gewoon gezin. Het 
combineert het 
vanzelfsprekende van 
een gezin met 
professionele zorg op 
kleine, persoonlijke 
schaal. In een gezinshuis 
wonen kinderen, 
jongeren die niet meer 
thuis kunnen wonen. Ze 
kunnen ook niet naar een 
pleeggezin; daarvoor is 
de zorgvraag te complex. 
Deze kinderen zijn vaak 
het meest gebaat bij een 
gezinshuis. Hier groeien 
ze op in een normaal 
gezin en in een normale 
buurt.  
 
Ons streven is om twee 
kinderen in huis te 
nemen waar we nu 
wonen om daarna op te 
schalen naar vier 
kinderen. Daarvoor is 
onze huidige woning te 
klein en zoeken wij een 

vrijstaande woning met 
ruimte om het huis. Een 
woning met vijf slaap-
kamers (of mogelijkheid 
tot) zou mooi zijn.  
 
Bent u van plan uw 
woning te verkopen, of 
kent u iemand die dit van 
plan is? Dan willen wij 
graag met jullie in 
contact komen om dit te 
bespreken! Woningruil is 
ook een optie, wij wonen 
nu in een twee-onder-
een-kap aan de Baalder-
Esch.  
 
Wij zijn te bereiken op: 
06- 30 40 78 69 (Harold) 
06- 16 28 52 70 
(Jennifer) 
 
Hartelijke groet, 
 
Harold en Jennifer Meijer 
Gezinshuis De Vlinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   



 


