
   
Protestantse wijkgemeente Baalder 
 

1 April 70% 
 

Vanaf 1 april werk ik – 
wvdw – niet meer 10% in 
Heemse. Dat betekent 
dat ik per die datum 
definitief voor 70% in 
Baalder werk.  
 
Met veel plezier in 
Heemse gewerkt – dat 
wordt daar echt mooi met 
die fusie! - , maar vanaf 
nu met 100% inzet in 
70% van de tijd in 
Baalder. Daar ligt het 
hart!  
 
In de praktijk zullen mijn 
werkdagen op maandag, 
dinsdag, woensdag 
(halve dag) en donderdag 
zijn. Vrijdag en zaterdag 
zijn vrij.  
 
Alle Baalderdiensten – de 
zondagen dus – hoop ik 
er te zijn en dan blijven er 
nog een paar zondagen 
over voor elders in 
Hardenberg, vooral in het 
centrum.  
 
Uiteraard valt er in geval 
van nood, zoals 
dringende pastorale 
situaties, begrafenissen 
etc., best in vrije dagen te 
schuiven, maar het is 
denk ik voor ieders 
duidelijkheid goed als de 
werkdagen zoveel 
mogelijk worden 
aangehouden. 
Met de wijkteams 
overleggen we zo goed 
mogelijk wie – 

ouderling/contactpersoon/
predikant – naar welk 
gemeentelid gaat. 
Respect voor hoe de 
wijkteams het oppakken! 
En, het is misschien nog 
wel mooier om te zien 
hoeveel mensen elkaar 
gewoon onderling 
opzoeken. Want daar ligt 
ergens de kern van 
mens/kerk zijn: omzien 
doe je allemaal samen 
naar elkaar. 

  

 
Kampdiensten in  

de KAMP 
 
Op Palmpasen, 10 april,   
komen we samen in de 
Kamp. Het is heeeel lang 
geleden, maar we gaan 
weer een keer samen het 
avondmaal vieren. Dat 
doen we uiteraard “veilig”. 
We weten nog niet 
precies hoe het gaat met 
de coronacijfers – het is 
14 maart dat ik dit schrijf 
en 10 april is nu nog ver 
weg -, maar we doen het 
veilig! Eigenlijk zie ik er 
naar uit! Als ik eerlijk ben, 
zag ik er in het verleden 
ook wel eens tegenop: op 
de één of andere manier 
zijn wij protestantse 
mensen vaak wat 

“houterig” of zo met 
avondmaal vieren. Maar 
nu is het vooral: uitzien 
naar. Dat we weer 
zichtbare tekenen van de 
liefde van God onder ons 
laten rondgaan en die 
met elkaar delen als 
geliefde mensen, 
kwetsbare en feilbare 
mensen.  
 
We vierden dit nog nooit 
op Palmpasen, een 
bijzonder moment. 
Uiteraard zal er alle 
aandacht ook voor de 
kinderen zijn! Het thema 
is “breken met het oude”. 
En met “het oude” wordt 
dan bedoeld “breken met 
de neiging te denken dat 
je belangrijker moet/wilt 
zijn dan een ander”. Dat 
heeft vast ook te maken 
met het brood dat we 
breken….. Het koor zingt 
mee, er zijn 
TOZ/Kinderactiviteiten en 
oppas. En er is ook weer 
koffie! 
 
Op Paasmorgen, 17 
april, komen we ook 
samen in de Kamp.  
Het thema is 
“levenskracht”. Dat heeft 
natuurlijk óók met het 
voorjaar te maken, maar 
met meer dan dat. Het 
heeft te maken dat Jezus 
de macht van de dood 
overwint. Die macht uit 
zich in allerlei vormen: 
ziekte, ruzie, depressie, 
oorlog, sterven. De 
opstanding is de bron van 

http://www.protestantsekerk.nl/


hoop tegen het 
doorbreken van het 
kwaad en het dóórbreken 
van het Licht en het 
Leven.  
De nu-je-onderwegband 
zingt, er is een 
trompettist, er zijn 
kinderactiviteiten en 
uiteraard is er koffie!  
 
En eigenlijk hopen we 
ook dat dan de 
besmettingen zodanig 
laag zijn dat we het weer 
durven: samen met heel 
veel mensen feest vieren 
op Pasen! 
En…, het zou fijn zijn als 
je wat over hebt, je 
houdbare spullen 
meeneemt naar de Kamp. 
Dat is voor de 
voedselkast. Zie ook 
hieronder! 
 

Voedselkast 
 
Gas wordt duurder, 
voeding wordt duurder, 
benzine wordt duurder. 
Daar hebben we allemaal 
last van. Maar als je een 
smalle beurs hebt, heb je 
er méér last van.  
 
Bij de kinderboerderij 
staat de voedselkast. 
Daar kun je spullen 
(houdbaar en s.v.p. niet 
over de datum) indoen, 
die je zelf goed kunt 
missen. Voor een ander – 
bruine bonen, jam, 
tandpasta, 
maandverband enz. enz. 
– is het dan een kleine 
reddingsboei.  
De kast heeft helaas én 
gelukkig een belangrijke 
functie! Je mag de 
spullen er dus gratis 
uithalen als je ze nodig 
hebt.  
 

De wandelgroep 
 
Nog steeds vertrekt 
iedere donderdagmorgen 
om 9.30 uur een groep 
mensen om samen te 
wandelen vanaf sporthal 
de Kamp. Ze lopen 
ongeveer een uur. Het is 
én goed voor de 
gezondheid én voor de 
gezelligheid. Je kunt zó 
aansluiten. 
 

Avond voor  
nieuw ingekomenen 

 
Tijdens de afgelopen 
jaren waarin corona een 
forse en belemmerende 
rol speelde in het leggen 
van contacten en het 
elkaar zien zijn in onze 
wijk bést veel nieuwe 
mensen komen wonen. 
Door corona is het niet 
(altijd) goed mogelijk 
geweest om goed kennis 
te maken. Daarom 
hebben we nu op 11 april 
een avond georganiseerd 
voor mensen die in de 
afgelopen jaren in de wijk 
zijn komen wonen.  
 
Als het goed is heeft 
iedereen persoonlijk een 
brief gehad. Maar waar 
gehakt wordt, vallen ook 
wel eens spaanders. 
Mocht u, jij die brief niet 
hebben gehad…, wees 
dan wel zeer welkom.  
 
De avond begint met een 
inloop vanaf 19.45 uur en 
om 20.00 uur beginnen 
we. Deze bijeenkomst is 
in de Schakel.  
 
Aanmelden zou wel fijn 
zijn, via 272860.  
 
We gaan kennismaken én 
wat vertellen over de wijk! 

 

 
 
Hoi, 
 
Graag willen wij (Centrale 
Jeugd Raad/CJR) jullie 
uitnodigen om samen het 
Paasverhaal: The 
Passion te beleven. 
 
Op donderdag 14 april 
2022 vanaf 19:00 uur 
worden jullie verwacht 
bij movieskoop De 
Voorveghter!  
 
Wij nodigen alle jongeren 
vanaf 12-18 jaar (vanaf 
klas 1, voortgezet 
onderwijs), uit al onze 
wijkgemeenten Centrum, 
Heemse, Radewijk, 
Baalder, Baalderveld en 
Marslanden, uit om 
samen The Passion te 
beleven. 
 
Je kunt je voor 1 april per 
mail opgeven via: 
jeugdouderlingenbaalder
@gmail.com met je 
naam, adres en mobiele 
nummer. 
 
We zouden het leuk 
vinden als je komt! En 
neem je vrienden mee!  
 
Hartelijk groet,  
 
de leden van de CJR van  
PKN Hardenberg – 
Heemse. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief,  
april 2022 


