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Inleiding 

 
  
Voor Wijkgemeente Baalder, onderdeel van de  
Protestantse Gemeente Hardenberg – Heemse,  
maken wij eens per 4 jaar een beleidsplan. Dat  
doen wij niet alleen omdat dat kerkelijk zo geregeld 
is, maar ook, en vooral, voor het eigen functioneren  
als wijkkerkenraad in onze wijkgemeente. In verband 
met de wereldwijde pandemie waarin we op dit  
moment verkeren en de onzekerheid die dat met zich 
meebrengt en de maatregelen die getroffen zijn, waar- 
door we lange tijd niet meer zo konden functioneren als kerk als wat we zouden 
willen, is besloten om eerder een nieuwe versie van het beleidsplan te maken. Een 
plan wat we ook zouden kunnen gebruiken als opstart voor de komende jaren na de 
pandemie. 
  
Wij willen ons graag bezinnen op de vraag hoe wij als missionaire gemeente kerk 
kunnen en willen zijn en hoe wij kunnen inspelen op de maatschappelijke 
ontwikkelingen in een wereld die in hoog tempo verandert.   
  
Wij zien het beleidsplan als (richtinggevend) kader voor onze activiteiten in de 
komende jaren. Het is een globaal beleidsplan dat in jaarlijkse concrete 
activiteitenplannen wordt uitgewerkt. Het beleidsplan dient te worden gedragen door 
de wijkkerkenraad en de wijkgemeente in Baalder.  
  
Met dit plan willen wij ook naar buiten kunnen laten zien waar wij als kerkelijke 
gemeente in Baalder voor willen staan. Wij hopen dat dit plan ons daarbij mag 
inspireren.  
  
Het proces  
Dit beleidsplan is geschreven door een werkgroep vanuit de wijkkerkenraad Baalder, 
en is mede geïnspireerd op het vorige beleidsplan 2018 - 2022 wat weer geënt was 
op de studie “missionaire gemeente” die ds. Wim van der Wel (in samenspraak en 
ook met leden van de wijkkerkenraad) heeft gedaan. Natuurlijk heeft u als lid van 
onze wijkgemeente ook invloed gehad op dit beleidsplan. Vaak zijn er in één-op-één-
gesprekken of in groepssessies zaken benoemd die voor u van belang zijn. Ook die 
gedachten hebben we getracht mee te nemen bij het tot stand laten komen van dit 
plan. 
  
Leeswijzer  
Het Beleidsplan 2021 – 2025 begint met de beschrijving van de missie, de visie en 
de kernwaarden van waaruit wij het verdere plan hebben geschreven. Vervolgens 
wordt nader ingegaan op de activiteiten beschreven in de thema’s Pastoraat, 
Diaconaat, Jeugdwerk, Vorming & Toerusting en Erediensten. De laatste 
hoofdstukken beschrijven de middelen die wij daarbij nodig hebben: de Kerkelijke 
Organisatie, Communicatie en Financiën & Beheer.  
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Duur van dit beleidsplan 
Vanwege de onzekere tijden waarin we leven is besloten om dit beleidsplan 
weliswaar voor vier jaar te schrijven, maar na twee jaar te evalueren om vast te 
kunnen stellen of we op de goede weg zitten of dat we, als kerkenraad en/of 
kerkelijke gemeente, toch de ijkpunten in dit plan bij moeten stellen. 
 
Tot slot: We hebben met veel plezier aan dit beleidsplan gewerkt en hopen, dat u de 
weg weet te waarderen waarlangs we willen gaan om samen kerk in deze 
samenleving te willen en kunnen zijn. 
 
Elise Monshouwer 
Jans Schuurman 
Mirjam Meilink 
Gerwin Woertel 
Marjolein Ooms 
Gert Smilde 
Wim van der Wel 
Jan Bakker 
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Hoofdstuk 1 Hoe willen wij kerk zijn in Baalder? 

 
1.1. Missie 
Ooit zond God zijn Zoon met een missie naar deze aarde: Mensen Gods 
onvoorwaardelijke liefde doen kennen en daarop doen vertrouwen. Toen zijn missie 
volbracht was, zond Hij Zijn Geest onder en in de mensen, die op hun beurt dezelfde 
missie kregen: Leven van Gods onvoorwaardelijke liefde, mens zijn onder de 
mensen, de liefde en de verhalen van Gods liefde zelf als inspiratie ontvangen en 
ervan genieten en die delen in woord en daad onder de mensen. 
 
Onze missie is daar rechtstreeks mee verbonden: Wij leven van Gods 
onvoorwaardelijke liefde, die uitgaat naar ieder mens. Wij vieren die liefde in onze 
kerkdiensten, wij proberen in ons dagelijks leven als individu en gemeenschap die 
liefde leidraad te laten zijn in ons doen en laten. Zo proberen we in onze directe 
omgeving, zowel privé als in onze wijk Baalder een positieve bijdrage te leveren aan 
het welzijn van mensen. 
 
1.2. Visie  
De protestantse wijkgemeente Baalder onderschrijft ten volle de visie van de 
Protestantse Gemeente Hardenberg – Heemse:  
 
De Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse wil mensen deelgenoot maken van 
Gods liefde en trouw. Wij willen leven vanuit de Bijbelse  
boodschap, die ons uitnodigt om mens te zijn in deze 
wereld, in het licht van Gods Liefde. Wij weten ons in  
ons geloof verbonden met Jezus Christus, in wie God  
zich ten volle heeft geopenbaard. 
De Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse is  
een kerkelijke gemeenschap, waar onderlinge  
verbondenheid, betrokkenheid, zorg voor elkaar en  
dienstbaarheid aan medemens en samenleving erg belangrijk is.  
De gemeente wil gastvrij zijn, stimuleert actief meedoen en is gericht op continuïteit 
en vernieuwing met het oog op een maatschappij die constant in beweging is. Iedere 
wijk vult die gastvrijheid op haar eigen manier in. (……) De zes wijkgemeenten 
vormen het hart van de kerkelijke organisatie, dat wil zeggen dat hier de (relatief 
kleinschalige) kerkelijke gemeenschap beleefd kan worden. Er is veel aandacht voor 
het wijkgericht werken. 
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Het bovenstaande geeft ons de ruimte en daagt ons uit om voluit in onze wijk 
Baalder en daarin voor onze eigen kerkelijke gemeenschap gemeente te zijn in 
verbondenheid met het geheel van de 6 wijkgemeenten. Dat willen we doen door een 
veelkleurige gemeenschap te zijn waar we elkaar de ruimte geven voor een eigen 
geloofsbeleving. Over die geloofsbeleving willen we goed met elkaar leren 
communiceren, zodat het voor onszelf en elkaar helder is wat geloven in God voor 
ons betekent. Alleen zo kunnen we ook met anderen over de waarde van ons 
geloven communiceren. 
 
In de wijkgemeente willen we door onderlinge verbondenheid en betrokkenheid zorg 
dragen voor elkaar. We willen een hechte gemeenschap vormen, maar geen 
besloten club zijn. We voelen ons zeer betrokken op het wel en wee in wijk Baalder 
waar we deel van uitmaken. Waar we kunnen, willen we een positieve bijdrage 
leveren aan de opbouw van de wijk waar we wonen en leven. Dat willen we doen als 
een open, laagdrempelige en gastvrije gemeente. We geloven dat ieder mens door 
God gegeven kwaliteiten heeft en dat het onze gemeente sterker maakt als we 
elkaars kwaliteiten en talenten zien en waar mensen die willen inzetten gebruiken. 
 
We staan open voor contacten met andere kerkgenootschappen ter plaatse en in 
onze wijk vanuit het geloof dat Christus mensen met elkaar verbindt. Daarom willen 
we verbonden blijven met het Platform van Kerken en in onze eigen wijk de 
samenwerking zoeken met de GKV Baalder. Daarnaast voelen we ons verbonden 
met de grote wereld om ons heen, omdat er voor God maar één wereld is met wie Hij 
zich verbonden heeft. Maar dat deel delegeren we vooral naar de plaatselijke ZWO-
groep. 
 
In dit alles willen we ons laten leiden door Jezus, de Heer die wij volgen. De Bijbel is 
onze blijvende inspiratiebron en leidraad. We zijn ons bewust dat we ten diepste niet 
onszelf in beweging en bestaan houden, maar gedreven worden door Gods 
levendmakende Geest. 
 

1.3. Kernwaarden 
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Naast deze kernwaarden en de gedachte dat we kerk in de wijk willen zijn, richten we 
onze blik ook op de 7 rode draden die wezenlijk zijn voor “missionair gemeente zijn”  
namelijk: 
1.  Bezield zijn door je geloof,  
2.  De blik naar buiten gericht,  
3.  Jezelf de vraag stellen: “Wat wil God hier en nu van ons?” 
4.  Het onder ogen willen zien van de kosten van verandering en groei en die op  

willen brengen,  
5.  Het functioneren als een gemeenschap,  
6.  Iedereen krijgt de ruimte en een plek,  
7. Je tot een paar taken beperken en die goed doen. 
 
N.B. Uit het handboek “gezonde gemeente” van Robert Warren. 
 
Deze draden zullen op verschillende manieren terug te vinden zijn in de diverse 
hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 2 Kerkelijke ontwikkelingen vertaald 

 
In dit hoofdstuk leggen we de landelijke ontwikkelingen naast die van onze wijk. Het 
lijkt dat we een “verloren” zaak draaien. Toch mogen we, kijkend naar de 7 rode 
draden, de hoop houden en in de praktijk brengen dat we een plek kunnen zijn voor 
iedere bewoner (5e en 6e draad), maar dat we daarvoor ook de middelen moeten 
verkrijgen die dat mogelijk moeten maken (4e draad). Dat vergt inspanningen van ons 
allen. Daarop zullen we ons beleid de komende jaren moeten richten. 
 
2.1.  Economische, sociale en politieke situatie. 
Eind 2019 kwamen er geluiden van een ernstige ziekte in China. We zagen dat als 
een ver van mijn bed-show, niet wetende dat deze ziekte een wereldwijde impact zou 
krijgen. Nu eind 2021 hebben we bijna 1 ½ jaar te maken gehad met allerlei 
beperkingen. Is een groot deel van de mensheid ingeënt tegen het corona-virus, 
maar zijn er ook nieuwe varianten van dit virus opgedoken, die wellicht voor nieuwe 
problemen zullen zorgen. Het is een groot vraagteken hoe zich dit gaat ontwikkelen.  
Door alle maatregelen die genomen zijn, lijkt het erop, dat er niet een nieuwe 
economische crisis zal ontstaan. Wat veel bedrijven wel merken, is dat er te weinig 
materiaal vanuit het Verre Oosten aangeleverd kan worden, hetgeen weer van 
invloed is op de productie. Kerkelijk gezien heeft de pandemie geleid tot het niet 
organiseren van de zondagse samenkomsten en het stilleggen van een groot aantal 
activiteiten waarbij een fysiek samenzijn noodzakelijk is. Bij velen heeft dit gevoelens 
van eenzaamheid opgeroepen. Aan de andere kant ervaren ook veel mensen deze 
periode als een tijd van bezinning en onthaasting én (gelukkig) zijn er andere vormen 
van communicatie gevonden om toch met elkaar kerk(gemeenschap) te kunnen zijn 
 
Veelal was de wereldpolitiek eensgezind in de aanpak van de 
gezondheidsproblemen. 
 
Aan de andere kant is de politieke situatie in de wereld instabiel. Met de komst van 
een nieuwe Amerikaanse president (Biden) zijn besluiten van de oude (Trump) 
teruggedraaid, wat bijv. heeft geleid tot het verlaten. door de vredesmacht, van 
Afghanistan. De Taliban neemt daar de macht over, wat weer leidt tot meer 
vluchtelingen. In Nederland is er nog steeds geen regering, wat weer leidt tot 
stilstand in de wet- en regelgeving. 
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Grote discussie blijft er in Europa over de opvang van migranten. Daarnaast kampen 
veel westerse landen met een groeiend wantrouwen naar vluchtelingen en in het 
bijzonder naar moslims. Ons land is daarop geen uitzondering. 
 
Nog steeds heerst er armoede in de wereld en is er in Nederland sprake van een 
stijgend aantal schuldhulpverleningsgevallen. De regelgeving voor het verkrijgen van 
een uitkering worden strenger en het risico op het niet (tijdelijk) krijgen van een 
uitkering wordt groter. 
 
Ook in onze wijk Baalder is er sprake van armoede. In het volgende hoofdstuk wordt 
inzicht gegeven in de sociale kaart van onze wijk. Minder inkomen kan ook leiden tot 
meer sociaal isolement. Met een zich terugtrekkende gemeentelijke overheid neemt 
de zorgplicht van onze kerk toe. Als vrijwilligers en kerkenraad zullen wij hiervoor 
aandacht moeten houden. Daarnaast is in onze wijk ook een groeiend aantal 
vluchtelingen die onder ons komen wonen, waaronder ook Moslims. Ook hun 
integratie binnen de wijk rekenen we tot onze taak als kerk binnen de mogelijkheden 
die we daarvoor hebben. 
 
2.2.  Kerkelijke ontwikkelingen in ons land vertaald naar de wijk Baalder. 
De wijkgemeente Baalder maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Uiteraard hebben de landelijke ontwikkelingen invloed op onze 
wijkgemeente. Daarnaast is het proces van ontkerkelijking (secularisatie) niet te 
stoppen. Landelijk daalt het aantal leden van de PKN-kerken met ca 3% per jaar.  
Ook is er sprake van een toenemende vergrijzing van leden. Net als de onze 
verliezen andere kerken jaarlijks eveneens veel leden. Anderzijds trekken nieuwe 
geloofsrichtingen nieuwe leden aan. Sinds de fusie van de Gereformeerde Kerk 
Hardenberg-Heemse en de Hervormde Gemeente Heemse en de Hervormde 
Gemeente Hardenberg tot de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse in 2005 
is het aantal leden met circa 2000 (gemiddeld 1,8% per jaar) gedaald tot ruim 8100 
(mei 2018). Die daling heeft zich doorgezet. Op dit moment, september 2021, telt 
onze kerk nog 7250 leden. Een daling van bijna 10%. Of te wel een gemiddelde 
daling van 3,3%. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de financiële positie van 
onze kerk in Hardenberg. Dit jaar heeft de AK het besluit moeten nemen om het 
aantal fte’s terug te brengen, wat weer onze predikant heeft doen besluiten om 
minder te gaan werken. Voor de komende periode heeft dat weer tot gevolg, dat de 
werkzaamheden herverdeeld zullen worden. In dit beleidsplan wordt hiervoor een 
voorzet gegeven. In onze wijk Baalder lukt het tot op heden nog steeds om vacatures 
in de kerkenraad en de diverse commissies te vervullen. Dit toont de grote 
betrokkenheid en saamhorigheid van onze leden bij de wijk Baalder aan. De 
komende tijd zal onze inspanning gericht moeten zijn op het betrekken van de 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij het samen kerk zijn, zonder daarbij de 
40-plussers (en ouder) uit het oog te verliezen. In het “hoe” speelt dan ook, het 
fenomeen, dat jongeren wel voelen/geloven dat er een andere macht is, maar dit niet 
perse in een grote gemeenschap willen delen (de kringen zijn daar ook een 
voorbeeld van).   
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Hoofdstuk 3 Onze wijkgemeente 
 

3.1.  Historie Baalder  
In 1976 zijn de eerste bewoners in de wijk Baalder komen wonen. In het begin waren 
er op kleine schaal contacten tussen de Hervormde en Gereformeerde kerken in de 
wijk. Met de oplevering van sporthal “De Kamp” is een begin gemaakt met de 
maandelijkse kerkdiensten. In september 2006 werd als gevolg van het landelijke 
fusieproces de wijkgemeente Baalder gevormd. Naast Baalder vallen ook de 
buurtschappen Oud Baalder en Loozen onder deze wijkgemeente.  
De wijk Baalder telt 944 gemeenteleden (juni 2021). Sinds 2013 worden er 2 
diensten per maand gehouden in sporthal “De Kamp”, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. Alle andere zondagen zijn we betrokken bij de 
kerkdiensten die worden gehouden in het centrum.  
  
De wijk is zeer divers samengesteld. De gebruikelijke voorzieningen zoals scholen, 
sportzaal, fitnesspraktijk, een wijkboerderij, kinderopvang zijn aanwezig. In 2017 is 
de plaatselijke supermarkt verdwenen. Op de vrijgekomen locatie is nu een 
fysiotherapiepraktijk gevestigd met aanvullende paramedische voorzieningen 
gecombineerd met appartementen. Overigens is er voor de supermarkt een rijdende  
winkel teruggekomen, waarvan ook veel gebruik wordt gemaakt. Veel inwoners 
wonen al heel lang in de wijk, kennen elkaar en ontmoeten elkaar bij de diverse 
voorzieningen. De diensten in de sporthal “De Kamp” 
worden gekenmerkt  door laagdrempeligheid en kennen 
over het algemeen een  informeel karakter, waarbij een 
hoge mate van zelfwerkzaamheid bijdraagt aan de 
saamhorigheid. Naast sporthal “De Kamp” wordt er voor 
vergaderingen en bijeenkomsten (o.a. catechisaties) ook 
gebruik gemaakt van ruimtes van de Christelijke 
Basisschool “De Elzenhof”. De binding met de wijk is 
hierdoor ook fysiek aanwezig.  
 

3.2.  Opbouw van de wijk.  
De kerkelijke gemeente bestaat uit 457 mannen, 486 vrouwen en 1 onbekend. Er zijn 
532 leden gehuwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend. 45 leden zijn 
gescheiden of hebben het geregistreerd partnerschap beëindigd. Er zijn 36 leden 
achtergebleven na een overlijden. In de wijk Baalder wonen halverwege 2021 in 
totaal 30 vluchtelingen die verdeeld zijn over 15 adressen. Meer dan de helft daarvan 
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is afkomstig uit Syrië. Voor zover bij het kerkelijk bureau bekend zijn er geen 
vluchtelingen lid van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. 
 

 

  
 

Voor de wijk Baalder liggen er plannen voor nieuwbouw van een kindcentrum voor 
de opvang van kinderen en waarin basisscholen uit Baalder zich kunnen gaan 
vestigen. 
 
3.3 Wat is de wijk Baalder voor een wijk?  
In de wijk Baalder wonen ongeveer 3350 mensen (ruim 5% van het aantal inwoners 
binnen de gemeente Hardenberg), met ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. 
Met een gemiddeld inkomen van € 21.500 per inwoner per jaar, is Baalder één van 
de wijken met de minst verdienende inwoners binnen de gemeente Hardenberg. 
Ruim 41% van degenen met inkomsten in Baalder, ontvangt een relatief laag 
inkomen. Ongeveer 15% ontvangt een relatief hoger inkomen.  

Leeftijdsopbouw in de Protestante wijk Baalder in 
aantallen 

0-9 jaar 10-19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar

50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80-89 jaar 90-99 jaar

Leeftijd Aantal Percentage

0-9 jaar 58 6,1

10-19 jaar 132 14,0

20-29 jaar 76 8,1

30-39 jaar 73 7,7

40-49 jaar 102 10,8

50-59 jaar 157 16,6

60-69 jaar 199 21,1

70-79 jaar 107 11,3

80-89 jaar 39 4,1

90-99 jaar 1 0,1

Totaal 944 100,0
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In Baalder is 45,5% gehuwd en 44,6% ongehuwd terwijl 7,2% is gescheiden en 2,7% 
is weduwe/weduwnaar.   

 

 
  

  
  

In vergelijking met bijvoorbeeld de nieuwere wijken Baalderveld en de Marslanden, is 
de bevolkingsdichtheid (hoeveel mensen wonen er per km2) (veel) lager. Er is dus 
relatief veel leefruimte. De gemiddelde huishoudgrootte is 2,6. Dat is iets lager dan in 
de kinderrijkere wijken Baalderveld en de Marslanden, terwijl het juist weer iets hoger 
is dan in het centrum van Hardenberg. 
In vergelijking met de wijken Baalderveld (18%) en de Marslanden (16%) zijn in 
Baalder (26%) meer 1-persoonshuishoudens, terwijl er van deze categorie in het 
centrum (32%) juist (veel) meer zijn. 
  
Het aantal huurwoningen is relatief hoog: 20% van alle woningen is van de 
woningbouwvereniging. E.e.a. vertaalt zich ook in het hoge bedrag aan 
bijstandsuitkering dat wordt verstrekt aan inwoners van de wijk. De hele gemeente 
Hardenberg, met ongeveer 61.000 inwoners, kent een bijstandsbudget van 13,3 
miljoen Euro waarvan bijna 1,4 miljoen (bijna 10,5%!) besteed wordt in Baalder. Dit 
terwijl in Baalder slechts 5% van de bevolking van de gemeente Hardenberg 
woonachtig is. Ter vergelijking: in  het grotere Baalderveld (ca 4000 inwoners) wordt 
jaarlijks € 470.000,00 uitgekeerd. De gemiddelde WOZ waarde van woningen is in 
Baalder € 204.000,00 en in Baalderveld € 293.000,00. 
  

Het percentage westerse allochtonen* in Baalder is 4,6 en het percentage niet 
westerse allochtonen* is bijna 6. Dat zijn in totaal ruim 200 niet westerse migranten, 

Leeftijdsopbouw in de wijk Baalder in aantallen

0 - 15 jaar 15- 25 jaar 25 - 45 jaar 45 -65 jaar 65 +

Leeftijd Aantal Percentage

0 - 15 jaar 665 19,9              

15- 25 jaar 455 13,6              

25 - 45 jaar 800 23,9              

45 -65 jaar 920 27,5              

65 + 510 15,2              

Totaal 3350 100,0            
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waarvan er ongeveer 10 uit de voormalige Nederlandse Antillen, 10 uit Suriname, 30 
uit Turkije en 15 uit overige niet westerse landen. Dit aantal groeit nog steeds iets 
met de jaren, waarschijnlijk omdat er veel sociale huurwoningen zijn. Dit heeft niet tot 
spanningen geleid.  
In de vorige periode van het beleidsplan is het besluit genomen om het AZC als 
voorziening te continueren. In de gemeente Hardenberg zijn allerlei initiatieven (bijv. 
door stichting vluchtelingenwerk, maar ook andere) ontwikkeld om tot steun voor de 
bewoners te kunnen zijn. 
 
Bij de laatste 2e kamerverkiezingen in 2021 was in Baalder de Christenunie met 18,2 
% de grootste partij, gevolgd door het CDA met bijna 16,9%, VVD met 16,7%, PVV 
met 9,1%, D66 met 8,9% en Forum voor Democratie met 6,9%.  
Het feit dat Christenunie de grootste partij is in Baalder, is grotendeels te verklaren 
door het feit dat de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeenschap er ook groot is. 
Het feit dat ruim 41% een relatief laag inkomen ontvangt in Baalder en het feit dat er 
relatief zo veel bijstand wordt verstrekt aan de inwoners, is niet meer terug te vinden 
in het traditionele stemgedrag. De vroeger veel grotere Partij van de Arbeid en de SP 
kregen namelijk samen nog geen 9% van de stemmen. Het verdient aandacht dat 
bijvoorbeeld PVV en FvD samen al bijna dubbel zoveel stemmen hebben gekregen 
in Baalder, hoewel dit landelijk ook wel te zien was. 
 
Onze wijk is dus divers samengesteld. Enerzijds zijn er straten waar het gemiddeld 
inkomen en de gemiddelde opleiding hoog ligt (HBO-universitair) en waar veel 
koopwoningen zijn, anderzijds zijn er gedeelten in de wijk waar sociale nood is. Uit 
het statistisch overzicht  blijkt dat de leeftijdsopbouw gezond is te noemen.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   We kunnen hier niet spreken van alleen maar vluchtelingen. In dit getal zit ook een 

percentage arbeidsmigranten.  
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Hoofdstuk 4 Missionaire gemeente zijn 

 
Alle rode draden om missionair gemeente te willen zijn komen samen in dit 
hoofdstuk. Daar waar in de vorige hoofdstukken werd beschreven wat de 
uitgangspunten t.a.v. visie, missie en de diverse bestanddelen van de wijk waren, 
worden in de komende hoofdstukken de uitwerkingen daarvan uitgelegd.  
 
4.1. Missionair zijn 
Het woord missionair betekent van origine "gezonden". Vanuit christelijk perspectief 
moet je dan allereerst denken aan "Jezus die door God gezonden wordt naar deze 
wereld om met Zijn leven – tot het uiterste, tot in de dood – te laten zien hoe diep 
God van mensen houdt". Jezus is zich bewust van die missie. Telkens gaat Hij op 
pad, zoekt Hij het contact met mensen. Dat doet Hij niet zonder eerst in gebed te 
gaan. Juist dat gebed is voor Hem telkens weer de oriëntatie op wat zijn missie is.  
 
Hij vertelt mensen over hoe God het leven bedoelt en helpt mensen zo in contact te 
komen met God. Zo leren mensen gaandeweg om een zinvol leven te leiden vanuit 
een vertrouwen dat God de dragende kracht is onder deze wereldgeschiedenis en 
onder ieders leven. Kernwaarden daarbij zijn "God liefhebben en liefde voor jezelf én 
de ander".  
 
Hij zoekt in het bijzonder het contact met mensen die aan de rand van de 
samenleving staan, door anderen worden gemeden en/of veroordeeld. Zo laat Jezus 
zien – tot in Zijn sterven en opstanding – dat ieder mens een door God gewild en 
bemind mens is. Dat is kenmerkend aan Jezus: Hij bezoekt regelmatig de synagoge 
– is dus gericht op een gemeenschap van gelovigen – én Hij is heel veel op straat, 
tussen de mensen. Hij probeert mensen weer terug te brengen naar God en naar 
zoveel mogelijk geluk en waar dat lukt viert Hij feest met ze! 
Zijn volgelingen gaan na zijn hemelvaart door in zijn spoor. Geïnspireerd door de 
Geest van Christus trekken ze de wereld door, vertellen ze de verhalen over Jezus 
en diens liefde en zoeken ze mensen op. Ze weten zich daartoe uitgedaagd, 
geïnspireerd en in die zin: Gezonden. Mensen met een missie, de liefde van God. 
 
4.2.  Gelovige gemeenschap in Baalder 
Dat proces gaat wereldwijd door tot op de dag van vandaag en wij maken daar 
onderdeel van uit. Als gelovige gemeenschap maken we deel uit van Gods 
wereldwijde kerk. We kunnen en mogen ons alleen "kerk" noemen als we midden in 
de samenleving staan op een open manier. Bijdragend – dienend – aan het welzijn 
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van mensen om ons heen – dichtbij, ver weg – en op een open manier vertellend 
over de verhalen van Gods liefde voor de mensen. Dat doen we op een manier die 
past bij ónze tijd en onze situatie. Mensen met een missie, een kerk met een missie. 
Beschouwen we onszelf als een besloten gemeenschap, dan hebben we niet 
begrepen waar het onze Heer om gaat. 
In de afgelopen jaren hebben we daar als wijk al een forse ontwikkeling in 
doorgemaakt. De studie “Missionaire specialisatie” die kerkenraad en wijkpredikant 
volgden in de afgelopen jaren stimuleert alleen maar om verder te gaan op dat spoor. 
Dat spoor kenmerkt zich door de volgende lijnen: 
 

We willen telkens kijken naar welke mensen (qua opleiding, qua inkomen, qua 
levensvragen, zowel materieel als immaterieel)  er in onze wijk wonen en wat zouden 
we voor hen kunnen betekenen vanuit onze identiteit als kerk 

 
Materieel:  Er is in onze wijk een grote groep mensen die van een 

bestaansminimum moet rondkomen. Wat kunnen we voor hen 
betekenen? 

Integratie:  Er is een groep mensen uit andere landen die als statushouders onder 
ons wonen. Hoe kunnen we hen een gevoel van welkom geven in onze 
wijk? 

Immaterieel: Welke vragen leven er onder de mensen in onze wijk en hoe zouden we  
met hen daar op een betekenisvolle manier over kunnen spreken 
waarbij we onze bron – het geloof in God – op zinvolle manier kunnen 
inbrengen zónder hen iets op te dringen.   

 
Concreet betekent dit dat we in de komende jaren in onze wijk: 
a.   Als individu én als kerkelijke gemeente een positieve bijdrage willen leveren 

aan de opbouw van de wijk Baalder en in het bijzonder oog hebben voor 
mensen onder ons in de knel, psychisch, financieel, hoe ook maar. Daar 
liggen directe raakvlakken naar de diaconie. We willen die bijdrage waar 
mogelijk leveren in samenwerking met andere organen kerkgenootschappen, 
wijkvereniging, Samen doen etc.  

b. Onze kerkdiensten zo open mogelijk willen houden. Op die manier willen we 
voor mensen die geen lid zijn van een kerk, maar zich wel aangetrokken 
voelen om eens te komen kijken, geen drempels opwerpen om bij ons binnen 
te komen. 

c. Voor mensen, die daar belangstelling voor hebben, op een open manier met 
hen in contact willen komen over wie de God volgens de christelijke traditie is.  

d. Willen proberen de levensvragen van mensen in de wijk te herkennen 
(relaties, opvoeding van kinderen enz.) en daarover met hen op een voor hen 
relevante manier in gesprek komen. 

e. Ons jeugdwerk blijvend open organiseren. Wie mee wil doen, doe mee! 
f. Verbonden met de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, waar we 

deel van uitmaken, bijdragen aan de diaconale activiteiten die er zijn voor de 
plaatselijke samenleving.   

g. Verbonden met de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, waar we 
deel van uitmaken, bijdragen aan de zendings- en diaconale activiteiten die er 
zijn voor mensen ver weg. We doen dat via de commissie Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 

Al deze punten worden uitgewerkt in de diverse hoofdstukken.  
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Hoofdstuk 5 Omzien naar elkaar   

 

In omzien naar elkaar komen “geloof, hoop en liefde” èn “het missionaire gemeente 
zijn” onverkort bij elkaar. We kunnen niet anders dan vanuit de liefde, de hoop en het 
geloof werken aan een gemeenschap waarin een ieder zich thuis kan, zal en 
(wellicht ook) wil voelen. Hiervoor zal onze wijkgemeente zich open moeten stellen.  
  
5.1.   Omzien naar elkaar in Baalder   
In onze gemeente is het heel belangrijk dat we naar elkaar omzien. Het is de taak 
van iedereen om dat te doen.  
  
Dit betekent kortweg samengevat naar onze wijkgemeente:   
  

Wij willen als wijkgemeente ‘Baalder’ betrokken zijn en omzien naar (alle) 
mensen die in onze wijk wonen.   
  

en  

   

Wij willen een kerk zijn dicht bij de mensen en voor alle mensen met een 
inspiratiebron vanuit het geloof.   

   
Maar hoe dan? 
Mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen (zie hoofdstuk 2) is omzien naar 
elkaar in toenemende mate de kern van onze verbondenheid en het ‘kerk zijn’ in 
onze omgeving in deze tijd.    
  
Omzien naar elkaar betekent betrokkenheid, maar ook weten waar onze grenzen 
liggen en waar we bijvoorbeeld beter naar professionele hulpverleners kunnen 
doorverwijzen.   
  
Omzien naar elkaar betekent samen proberen een weg te zoeken in geloof- en 
levensvragen. Ook zou het steeds meer gericht moeten zijn op praktische 
ondersteuning van mensen in onze omgeving (binnen en buiten onze kerk), die door 
omstandigheden geestelijke- of praktische hulp nodig hebben of een luisterend oor. 
Mede omdat de invoering van de AVG wet beperkingen met zich mee heeft gebracht, 
is het nodig om op een verantwoorde manier kenbaar te maken waar hulp vanuit 
onze kerk geboden kan worden.   
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De ‘Baalderdiensten’ vormen een belangrijk, verbindend, element binnen onze 
levende wijkgemeente Baalder. Ook de kerkdiensten in onze ‘centrumkerk’ kunnen 
hierin een rol spelen. Tevens vormen de bijeenkomsten van de specifieke 
doelgroepen binnen Baalder (bijvoorbeeld de ’30- groep’, de ‘30+ groep’ de ‘65+ 
groep’ en de boekenleeskring) een belangrijke basis voor het omzien naar elkaar.  
   
Wat is dan omzien naar elkaar? 
Omzien naar elkaar kan worden verdeeld in drie delen:   
  

1. Het onderling omzien naar elkaar, gericht op maatschappelijke/praktische 

ondersteuning (meeleven en helpen). Dat is een taak van ieder gemeentelid:  

 
Waar het op je pad komt, omzien naar mensen in je buurt, straat, familie enz. 
Om dit te stimuleren willen wij hiervoor activiteiten van diverse soorten 
bedenken en organiseren die verbindend en ondersteunend werken voor 
gemeenteleden onderling (bijvoorbeeld het ‘Baalder Festival’, een initiatief van 
de wijkvereniging en de verschillende kerken in Baalder). Deze moeten 
toegankelijk zijn voor alle wijkbewoners.  

  

2. Omzien naar elkaar via specifieke doelgroepen van onze gemeente. Op dit 
moment zijn de ’30- groep’, de ‘30+ groep’, de 65+ groep en de 
boekenleeskring al ruim voorzien van gemeenteleden. Het blijkt dat er in de 
verschillende groepen heel intens met elkaar wordt meegeleefd. Er worden 
meerdere thema’s besproken. Ook blijkt dat er leden van groepen die in het 
verleden namens de PKN kerk van Baalder bijeen waren, zoals bijvoorbeeld 
een ‘oud’ Baalderdienst-commissie, nog steeds veel “lief en leed” delen met 
elkaar. Gezien deze successen is het goed om te proberen meerdere 
specifieke doelgroepen, met voor hen verbindende thema’s, te vormen. Hierbij 
kan gedacht kan worden aan thema’s als ‘Echtscheiding’ en ‘Opvoeding’. In 
paragraaf 5.2 “Doelstellingen voor de komende jaren”, onderdeel b wordt 
hiervan melding gemaakt. Daarnaast is het goed te proberen om als 
verschillende buurten binnen Baalder app-groepen aan te maken om 
zodoende nog meer ogen en oren te creëren om lief en leed te delen, om als 
kerk nog meer adequaat te kunnen reageren op moeilijke situaties. Zie 
hiervoor bijvoorbeeld ook 5.2, de onderdelen b en d.   
  

In samenwerking met de diaconie wordt door het project ‘Baalder  
Noaberschap’ ook naar elkaar omgezien. Vaak hebben mensen die gebruik 
maken van dit project het ook psychisch moeilijk. Op dezelfde manier als het 
‘Baalder Noaberschap’ is samen met de diaconie en Vluchtelingenwerk en de 
Stuw het project ‘goede buren’ opgestart, waarmee we een vangnet zijn voor 
onder andere de vluchtelingen binnen onze wijk.  
  
Een mooi middel om de verbondenheid en betrokkenheid binnen een 
gevormde doelgroep te vergroten, is het aanmaken van een groepsapp van 
een doelgroep. Per groepsapp zal de beheerder van die app (meestal degene 
die het meest bedreven is met het technisch beheer hiervan) ervoor kunnen 
zorgen dat de leden van de groep allemaal worden aangemeld met hun 
mobieltje. In paragraaf 5.2 “Doelstellingen voor de komende jaren”, onderdeel 
c wordt op deze doelstelling verder ingegaan. 
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3. Omzien naar elkaar vanuit de kerktraditie. Gericht op het meeleven vanuit de 
kerk. Dit kan in vele situaties, zowel in verdrietige- als blijde situaties. De 
wijkteams vervullen hierin een belangrijke taak. De ouderlingen en 
wijkpredikant, maar ook vooral de contactpersonen, onderhouden de directe 
contacten in de hun toegewezen wijk en zijn de "oren en ogen" van de 
wijkteams. Sinds medio 2021 is er een andere indeling qua wijkteams binnen 
Baalder. Het totaal aantal wijkteams van 12 zijn teruggebracht tot 6, waarin de 
teamleden naar verwachting beter taakgericht kunnen werken, waardoor ook 
meer specialisme kan ontstaan. Het doel om deze verandering in combinatie 
met de vermindering van de in te zetten uren van onze wijkpredikant voor de 
wijk Baalder zo goed mogelijk af te stemmen op de wens om het ‘omzien naar 
elkaar’ in ieder geval te continueren, maar indien mogelijk nog te verbeteren, 
wordt in paragraaf 5.2 “Doelstellingen voor de komende jaren”, onderdeel a 
genoemd. 

 

De plussen en de minnen in de praktijk 
Tot op heden kunnen de vacatures binnen de kerkenraad (en andere commissies) 
redelijk snel worden opgevuld.  
Wel is het zorgwekkend dat de wijkpredikant met steeds minder tijd zijn 
werkzaamheden moet verrichten. Daarom is het noodzakelijk om de beschikbare 
‘menskracht’ binnen de kerkenraad en die van de predikant de komende tijd nog 
efficiënter in te zetten.   
Na zijn intrede als predikant van Baalder heeft ds. Wim van der Wel kennis gemaakt 
met alle gemeenteleden door aan hen een bezoek te brengen. Hoewel de bezoeken 
van de kerkenraadsleden en/of bezoekmedewerkers door de gemeenteleden vaak 
op prijs wordt gesteld, heeft het bezoek van de predikant zeker een zeer positieve 
uitwerking gehad. Mede daardoor voelden en voelen meer mensen zich betrokken bij 
de wijkgemeente Baalder en bezochten en bezoeken ze graag de ‘Baalderdiensten’. 
Echter, niet alle gemeenteleden hebben daarna nog intensief contact hoeven te 
hebben met hem. Hoewel er via de eerdergenoemde 
onderdelen  “Het onderling omzien naar elkaar” en “Omzien 
naar elkaar  via specifieke doelgroepen” naar gestreefd wordt 
om minder  afhankelijk te zijn van de wijkpredikant, is 
geïnventariseerd waar en bij wie in de wijk behoefte was dat de 
dominee nog een keer langs kwam voor een ‘hernieuwde’ 
kennismaking. Het bleek dat vele leden deze 2e ronde van 
onze wijkpredikant zeer op prijs zouden stellen. Inmiddels heeft 
hij deze leden allemaal bezocht, hetgeen heel goed is verlopen, 
maar tijdrovend was voor hem. 
  

Onze wijkpredikant gaat, gedwongen door de onvermijdelijke 
bezuinigingen binnen de PKN Hardenberg-Heemse, terug van 
90% naar 70% fte-uren. Dat is een aanzienlijke vermindering, maar onvermijdelijk. 
Hiermee zal rekening gehouden moeten worden. 
Wij zijn ons er van bewust dat gemeenteleden verschillende geloofsbelevingen 
hebben én verschillende verwachtingen van onze gemeente. In de benadering van 
de gemeenteleden willen wij hiermee rekening houden. Van belang is dat wij duidelijk 
inzicht hebben in de wensen van onze gemeenteleden.   
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Inventarisatie bij zowel de gemeenteleden als de verschillende wijkteams is hiervoor 
nodig. 
 

Wat vindt de wijk? 
Uit een in 2021 gehouden enquête in Baalder kwam naar voren dat er voor onze 
kinderen en jeugd in Baalder op dit moment (veel) te weinig voorzieningen worden 
aangeboden. We kunnen daarbij als kerk een positieve bijdrage gaan leveren. 
Immers, het aantal kerkbezoekers in Baalder (lees: sporthalbezoekers) was al enige 
tijd vóór de coronatijd aan het teruglopen. In de bloeiende de periode daarvóór 
bezochten namelijk veel ouders van de kinderen, die op zondag op de één of andere 
manier werden betrokken bij de kerkdiensten in de sporthal, ook de kerkdiensten in 
de sporthal. Daar ligt zeer waarschijnlijk een sleutel om meer mensen betrokken te 
laten worden bij onze kerk in de wijk. In paragraaf 5.2 “Doelstellingen voor de 
komende jaren”, onderdeel f wordt hierop ingegaan. 
 

5.2.  Doelstellingen voor de komende jaren   
Inventariseren bij zowel de gemeenteleden als de verschillende wijkteams en de 
kerkenraadsleden hoe ze de komende tijd het ‘omzien naar elkaar’ het liefst zouden 
willen zien.  
  
In afwachting van de uitkomsten van de inventarisatiewillen we het volgende 
nastreven:  
  

a. De huidige structuur en organisatie van het ‘omzien naar elkaar’ binnen de 
wijkgemeente Baalder afstemmen op de nieuwe structuur van onze wijkteams 
+ de urenvermindering van onze wijkpredikant; 

  
b. Proberen meer specifieke doelgroepen, op leeftijd of lotsverbondenheid of 

interesse, te vormen binnen Baalder. Op deze manier zullen meer 
gemeenteleden kunnen voelen dat er meegeleefd wordt met hen. Verder zou 
het goed kunnen zijn dat de predikant af en toe aanschuift om meer 
verdieping in de te bespreken onderwerpen te creëren. Tevens zou 
onderzocht kunnen worden of er bij de andere kerken binnen Baalder 
soortgelijke groepen zijn- of kunnen worden gevormd. Het zou nog mooier 
kunnen worden om als doel te hebben samen met de andere kerken deze 
groepen te vormen binnen Baalder; 

  

c. Een avond organiseren om aandacht te hebben voor het vormen van app-
groepen voor de specifieke doelgroepen. De benodigde technische 
vaardigheden, welke benodigd zijn om beheerder te worden van zo’n 
appgroep, kunnen dan aangeleerd worden. Ook kunnen technieken geleerd 
worden om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat niet op alle berichten 
gereageerd kan worden, waardoor er minder ‘spam’ op de lijn komt; 
 

d. Het vormen van buurtapp-groepen, waardoor er meer ogen en oren zullen zijn 
die situaties en omstandigheden kunnen waarnemen en op een verantwoorde 
manier kunnen delen met de wijkteamleden; 
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e. De al opgebouwde goede samenwerking met de andere onderdelen van onze 
kerk binnen onze wijkgemeente Baalder (o.a. met de Diaconie en het 
Jeugdwerk), andere kerkgenootschappen, overheids- en specialistische 
professionele instellingen (o.a. het ‘Baalder Noaberschap’), de Wijkvereniging  
Baalder, de Voedselbank en de scholengemeenschappen ‘De Elzenhof’ en  

‘ OBS Baalder’ voortzetten; 
 

f. Organiseren van activiteiten voor alle kinderen/jeugd uit Baalder, maar in ieder 
geval voor de PKN kinderen activiteiten tijdens de Kamp-diensten, omdat 
kinderen vaak een reden zijn voor hun ouders om binding te krijgen/houden 
met de kerkgemeenschap. Dus proberen om weer meer te beginnen vanuit de 
kinderen (zie ook hoofdstuk “Jeugd”) 
 

g. Mogelijkheden creëren om flexibel om te kunnen omgaan met de 
ambtstermijnen van 4 jaren, waardoor wellicht (nog) meer kerkleden actief 
binnen onze wijk gemaakt kunnen worden; 

 
h. In de contacten met de gemeenteleden van Baalder worden door die leden 

vaak ideeën aangedragen die waardevol kunnen zijn voor de versterking van 
het ‘omzien naar elkaar’. Deze ideeën zoveel mogelijk meenemen in de 
actieplannen voor de komende jaren.  

 
i. Ieder jaar een avond voor nieuw-ingekomenen organiseren, zo mogelijk vroeg 

in het seizoen (persoonlijk uitnodigen). 
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Hoofdstuk 6 De dienende gemeente    

 

In deze bijzondere tijd van afstand houden is er meer dan ooit het verlangen om 
samen te zijn. Nu dit in de lange afgelopen periode niet mogelijk is geweest, is de 
verwachting dat we in de komende periode hier de gevolgen van gaan ondervinden. 
Bijvoorbeeld in financieel en economisch opzicht maar nog belangrijker: In onze 
sociaal en emotionele welbevinden. Daarom is en blijft het naar elkaar omkijken een 
heel belangrijk thema de komende jaren. En dan niet alleen in het samen kerk zijn, 
maar ook in hoe we als wijkgemeente in onze prachtige wijk Baalder staan. In dit 
hoofdstuk formuleren we hoe we als dienende gemeente door middel van de 
diaconie willen bewerkstelligen. 
 
6.1. Diaconaat: herkomst  
Eerst een doelstelling uit de vorige beleidsplannen, wat zowel voor ons als 
individueel persoon en als wijkgemeente altijd een doel moet zijn: 
 
Het woord "diaconaat" is één van de mooiste woorden uit dit plan. Het komt uit 
het  Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven en betekent 
"dienen".  Het is voor Jezus hét woord waarmee Hij Zijn eigen missie omschrijft: "Ik 
ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen". En aan zijn 
volgelingen zegt Hij: "Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten 
dienen". Eén van  de kenmerkende dingen van volgeling zijn van Jezus is dus: Er zijn 
voor een ander.  Dat is een uitnodigende opdracht voor iedereen die zich door Jezus 
laat inspireren. In onze kerkelijke gemeenschap is het de diaconie die dit tot haar 
speerpunt en missie rekent.   
 
6.2. Onze situatie zowel qua plaats als tijd  
De vorige beleidsplannen beschrijven onze situatie als volgt: 
 
In Hoofdstuk 3 staat de (o.a. financiële) context van wijk Baalder beschreven. 
Onze  wijk kent t.o.v. andere wijken relatief veel problematische situaties. Willen 
we gemeente zijn in en voor onze wijk, dan kunnen we daar niet omheen.   
Zoals al eerder gezegd heeft de Corona crisis ook onze wijk geraakt. We hebben met 
zijn allen sociaal veel moeten inleveren en de kwetsbare groepen zijn het hardst 
geraakt. We zien dat vooral bij alleengaanden en ouderen, maar ook de 
scholieren/studenten. 
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Daarnaast leven we in een tijd waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt 
waar het gaat over het betalen van zorgvoorzieningen. De overheid stimuleert 
de  "participatiemaatschappij". Er komen steeds meer zorgtaken te liggen bij 
de  plaatselijke overheid. Als kerkelijke gemeente – en in het bijzonder de diaconie – 
willen we hierop inspelen. Dat willen we doen binnen onze mogelijkheden 
(financiën en menskracht). Waar het kan willen we dat doen in samenwerking met 
anderen. In  wat hierna volgt geven we richtingen aan hoe we e.e.a. willen 
waarmaken.”   
 
In de afgelopen jaren hebben we in onze wijk op diaconaal gebied heel 
veel  ontwikkeld en zijn we op een aantal vlakken van betekenis geworden voor 
mensen in  onze wijk. Hoe willen we dat in de komende jaren continueren?   
 
6.3. Doelstellingen voor de komende jaren   
a.  Het noaberschap, moestuin,de voedselkast, eetcafé, ochtenden voor ouderen 

en wandelmorgens houden we in stand en passen dat, waar nodig, aan. Of 
waar het kan met andere projecten en verenigingen of kerken (Zie  6.3 c) 
samen te voegen, zoals met de ochtenden voor de ouderen al gebeurt.  

 
b.  Waar het binnen de mogelijkheden van de vrijwilligers ligt, blijven we 

inspelen op de taken die via de plaatselijke overheid, vanwege o.a. de 
participatiewet, op het bordje van burgers komen te liggen,. We willen onze 
ogen en oren dus openhouden voor mogelijke nieuwe taken die op ons pad 
komen en gaan verder met de lopende projecten zoals schuldhulpmaatjes 
e.d.  

 

c.  We willen met andere commissies/verenigingen/kerken (GKV) blijven 
samenwerken op het gebied van de leefbaarheid in onze wijk. Daarbij is 
de  wijkvereniging een belangrijke gesprekspartner en de boerderij een 
belangrijke ontmoetingsplek.  

 
d.  Buiten onze wijk willen we onze diaconale verantwoordelijkheid 

waarmaken  i.s.m. het college van diakenen van de PG-gemeente 
Hardenberg-Heemse. Waar het binnen onze mogelijkheden ligt, willen we een 
bijdrage leveren aan  het helpen van mensen die op het bestaansminimum 
leven. Dat doen we o.a. door acties voor de Voedselbank, acties samen met 
de supermarkt en wat we in de komende jaren op dit gebied ook kunnen 
bedenken en uitvoeren.  

 
e.  Qua organisatie willen we ernaar streven dat alle projecten die we 

uitvoeren zoveel mogelijk door de vrijwilligers zélf gedragen worden, zodat het 
project zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Dit met het oog op de 
bezuinigingen met betrekking in het aantal FTE’s, Het doel is dat de 
wijkpredikant zich dan voornamelijk kan richten op de pastorale taken.  
Een goed voorbeeld van een zelfstandig opererend project is het Baalder 
noaberschap: Er is een kleine stuurgroep, bestaande uit mensen uit GKV en 
PKN, die de vrijwilligers aanstuurt. Deze stuurgroep heeft vaste leden die 
volgens een schema aftreden en aantreden. Als er iemand aftreedt,  wordt er 
eerst gezorgd voor geschikte opvolging. Op deze manier is het  project zoveel 
mogelijk zelfstandig draaiend en ontstaat er een groot gevoel van “wij en 
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samen betrokken bij het project”. Waar dit al bij het noaberschap  is bereikt, en 
bij sommige andere projecten, willen we dit de komende jaren bij  álle 
projecten realiseren: een vaste groep mensen die stuurgroep is en  vrijwilligers 
stimuleert en begeleidt.  

 
f.  We streven er ook naar om meer verbinding te leggen tussen deze projecten   

(diaconaat) én het omzien naar elkaar. Vaak hebben mensen die gebruik 
maken van onze projecten het ook psychisch moeilijk. Hoe kunnen we als 
gemeente ook op dat gebied voor hen wat betekenen en hoe zouden  we 
ouderlingen daarbij kunnen inschakelen en evt. de predikant? Het zou 
raadzaam zijn dat er bijv. ook een ouderling bij dit soort activiteiten 
aanwezig is. Dit willen we gaan onderzoeken.  
 

g.  De komende tijd het project “goede buren” opstarten, op dezelfde wijze als het 
noaberschap, waarmee we een vangnet willen zijn voor de vluchtelingen 
binnen de wijk. Waarschijnlijk ook samen met Vluchtelingenwerk en de Stuw. 
Hiermee willen we  mensen uit een sociaal isolement trachten halen en 
ondersteunen en begeleiden en helpen waar nodig. Niet alleen vluchtelingen 
maar ook andere groepen die in een vorm van isolement zitten willen we 
helpen. Denk hierbij aan de punten die aangegeven zijn door de gemeente 
zelf. Ook hier weer “omzien naar elkaar” bij betrekken. 
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Hoofdstuk 7 Jeugd    

 

7.1. Visie  
Het ontmoeten van God en elkaar, zowel binnen als buiten de gemeente is een 
speerpunt. We willen een omgeving bieden waarin kinderen en jongeren bezig 
kunnen zijn met het geloof, ieder op zijn of haar manier. We willen een plek zijn waar 
ze zich thuis voelen en waarin ruimte is voor ontdekking. Het is onze uitdaging, 
samen met opvoeders, om in een veranderende (digitale) wereld een gemeenschap 
te zijn die aansluit bij de beleefwereld van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. 
Persoonlijk contact en het opbouwen van relaties is hierbij onmisbaar. De pandemie 
heeft lopende zaken doen stopzetten, maar ook voor nieuwe initiatieven gezorgd. We 
zien de pandemie als een kans om het jeugdwerk opnieuw onder de loep te nemen. 
De komende periode gebruiken we om te onderzoeken wat we willen behouden, 
waar we blijvend afscheid van nemen en welke nieuwe initiatieven we willen 
ontplooien. We streven naar continuïteit en een rode draad in het jeugdwerk voor 
kinderen, jongeren en (jong) volwassenen tussen 0 en 21 jaar en hun opvoeders. We 
willen inzetten op voldoende en toegeruste vrijwilligers, zodat taken behapbaar zijn 
en als waardevol worden gezien.  
 
7.2. Strategie 
De huidige fase van de pandemie biedt ruimte om samen te komen en activiteiten op 
te starten. We zien het als een kans om in deze fase terug te blikken en vooruit te 
kijken hoe we ons jeugdwerk vorm willen geven. Wat willen we behouden, wat moet 
nieuw leven ingeblazen worden en welke nieuwe vormen zijn er nodig? Hiervoor 
hebben we de input nodig van ouders/opvoeders en van de kinderen en jongeren 
zelf. Het vierde kwartaal van 2021 zal in het teken staan van het ophalen en 
uitwisselen van deze informatie door het voeren van diverse gesprekken met de 
betrokkenen. Deze informatie zal indien gewenst vertaald worden naar concrete 
activiteiten en het zoeken en toerusten van vrijwilligers. Het aanbieden van een rode 
draad aan de diverse leeftijdscategorieën is hierbij het uitgangspunt, waarbij een 
daling van het aantal leden in de jongste leeftijdscategorieën meegenomen zal 
moeten worden.  
 
7.3.  Behouden, onderzoeken en uitbouwen  
Onderstaande informatie en vragen zullen als richtlijn dienen bij de gesprekken die 
gevoerd gaan worden.  
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Wat willen we behouden?   

• Rock Solid voor de groep die nu in het tweede jaar komt van het middelbaar 
onderwijs en het opstarten van de Rock Solid groep voor degene die nu 
starten op het middelbaar onderwijs.  

• Actief blijven participeren in de Centrale JeugdRaad (CJR) om bovenwijkse 
trends en ideeën te delen en gezamenlijk activiteiten te organiseren. 

• Inzet van een jongerenwerker onder de aandacht houden samen met de 
andere leden van de CJR.  

• Kerstwandeling of andere gezinsgerichte open activiteit. 

• Basiscatechisatie voor groep 7 en 8 van de Elzenhof. 

• Organiseren van opvoedings- en thema-avonden voor opvoeders.  
 

Wat gaan we onderzoeken?  
- Hoe kunnen kinderen en jongeren meedoen en meedenken in activiteiten? Is 

het een optie om een jeugdige ‘jeugdouderling’ toe te voegen?  
- Is er behoefte aan oppas voor de groep van 0-4 jaar of andere vormen van 

betrokkenheid bij de Baalderdiensten? 
- Is er behoefte aan ondersteuning bij geloofsopvoeding voor opvoeders? 
- Hoe sluiten we binnen de Baalderdiensten aan bij kinderen en jongeren? 

Welke vormen zijn hierin passend? Is dit via een kindernevendienst of zijn 
nieuwe vormen zoals een kliederkerk (meer) passend?  

- Is er behoefte aan Rock Solid als vorm voor de komende groepen of zijn 
andere activiteiten meer passend voor de groep 12-16 jaar?  

- Wat is de behoefte van 16+ jongeren en (jong) volwassenen binnen onze 
Gemeente?  

- Is er behoefte aan (inter)nationale open activiteiten zoals Sirkelslag, de EO-
jongerendag, kerstconferentie en Taizé?  

- Is er behoefte aan (inter)nationale diaconale projecten waarin kinderen en 
jongeren een bijdrage kunnen leveren?  

- Welke behoefte aan toerusting is er bij degene die een taak uitvoeren binnen 
het jeugdwerk? 

 
Wat willen we veranderen/uitbouwen?  

• De Baalderdienstcommissies ontlasten van de kinderactiviteit tijdens de 
Baalderdiensten door hier een enthousiaste en toegeruste groep van 
vrijwilligers voor te vinden.  

• Er heeft eenmaal een succesvolle gezamenlijke activiteit plaatsgevonden met 
onze vrijgemaakte broeders en zusters. De verbinding zal gezocht worden om 
te onderzoeken of we onze samenwerking op het gebied van jeugd kunnen 
uitbouwen om wijkoverstijgend te kunnen werken.  

• Het ontdekken van nieuwe vormen voor de diverse leeftijdscategorieën  
 
7.4. Doelstellingen voor de komende jaren  
a.  Door de gevoerde gesprekken krijgen we zicht op de behoeftes van kinderen, 

jongeren, jong(volwassenen) en hun ouders/opvoeders.  
b.  Deze behoeftes vertalen we naar acties / aanpassingen / activiteiten.  
c.  We zoeken vrijwilligers die deze acties / aanpassingen/ activiteiten toegerust 

kunnen uitvoeren.   
d.  We evalueren na 2 jaar door gesprekken met de diverse betrokkenen 

bevragen op tevredenheid. Indien nodig worden aanpassingen gedaan.  
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Hoofdstuk 8 De diensten die we vieren    

 
8.1. Diensten in de wijk  
We bieden de mogelijkheid om op de 2e en de 4e zondag van de maand, m.u.v. de 
zomermaanden juli en augustus, de kerkdienst in sporthal De Kamp te bezoeken.  
Het gaat daarbij om een morgendienst die om 10.00 uur begint en waarin meestal de 
wijkpredikant voorgaat en incidenteel een gastpredikant. Een grote groep vrijwilligers 
zorgt dat de dienst gehouden kan worden. De eerste 
dienst in de maand wordt door de wijkpredikant 
voorbereid. De tweede dienst zal in samenspraak met de 
Baalderdienstcommissie worden voorbereid. De diensten 
zijn laagdrempelig. We willen ruimte  scheppen voor 
iedereen; jong en oud, gelovig, ongelovig  of anders 
gelovig, iedereen is welkom en mag erbij horen.   
(zesde element van missionair gemeente zijn.)   
De vaste bezoekers geven daarnaast aan een grote onderlinge verbondenheid te 
ervaren. Er is altijd ruimte voor een (goed) verhaal, muziek door het orgel, het koor of 
de Nu Je Onderweg Band én verschillende rituelen die steeds belangrijker worden 
met het oog op het eerste element van missionaire gemeente zijn, namelijk ‘Bezield 
door geloof’. De rituelen, zoals het aansteken van een kaars, het doen van 
voorbeden en een gezamenlijke zegen, helpen de mensen te groeien in hun geloof 
en dat met anderen te delen. Daarmee houden we onze bezieling niet meer alleen bij 
onszelf, maar dragen we het ook uit.  
  
Behalve de reguliere diensten die altijd een thema hebben zijn er ook speciale 
diensten.  
De Baalderdienstcommissie besluit in overleg met de wijkpredikant welke speciale 
diensten in dit post-corona tijdperk terugkomen. 
De kerstnachtdienst en de Eeuwigheidszondag zullen in elk geval blijven net als de 
diensten in samenwerking met De Elzenhof. Over de invulling van het 
kinderkerstfeest en de top 2000 dienst gaat de commissie zich buigen. Er zal worden 
bekeken waar de behoeften van de bezoekers liggen en daar zal op ingespeeld 
worden. 
Verder zullen er ook weer gastoptredens zijn door bijv. een koor of een band buiten 
de wijkgemeente. 
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8.2.  Gezamenlijke diensten  
Naast de 20 diensten in Sporthal De Kamp zijn er nog 32 morgendiensten in de 
Hoftekerk die mede onder de verantwoordelijkheid vallen van de wijkkerkenraad van 
Baalder. Waar in de diverse wijken de wijkpredikanten doorgaans voorgaan, gaat in 
de gezamenlijke diensten in het centrum meestal de wijkpredikant van het Centrum 
voor. Iedere zondag is er een gezamenlijke avonddienst in het centrum. Vanuit onze 
wijk gaan daar vooral de ouderen naar de diensten in het centrum. In de 
Baalderdienst zien we alle leeftijden terug. We constateren dat de bezoeken van de 
schooljeugd teruglopen en dat de groep jonge kinderen kleiner wordt. 
 

8.3.      Behouden, onderzoeken en uitbouwen  
Wat willen we behouden? 

- Het gevoel van onderlinge verbondenheid en het laagdrempelige karakter van 
de Baalderdienst. 

- De kerstnachtdienst, de Eeuwigheidszondag en de dienst(en) in 
samenwerking met de school.   

- We blijven de Baalderdiensten jaarlijks evalueren met elkaar. Tevens volgt er 
na elke dienst op de eerst volgende vergadering ook een evaluatie met de 
commissie. 

- We bieden voor de ouders van de kinderen van 0-4 jaar kinderoppas aan bij 
bijzondere diensten zoals doopdiensten en school- en kerkdiensten. De 
kinderen kunnen voor de dienst naar de oppasruimte gebracht worden en 
tijdens de collecte halen ouders de kinderen weer op. De allerjongsten zijn 
uiteraard in elke dienst welkom, los van of er oppasdienst is of niet. 

- De diensten blijven online te volgen. Deze ontwikkeling heeft de pandemie 
ons gebracht en continueren we. Wel gaan we bekijken hoe we de online 
bezoeker bij de dienst kunnen betrekken en moeten we de bezoekers van de 
dienst duidelijk maken dat men gefilmd wordt en dat de dienst wordt 
uitgezonden. Mensen die niet in beeld willen moeten plaatsnemen in het 
linkervak. 

- De wijkpredikant blijft vlogs maken voor kinderen op de Elzenhof. Hij gaat de 
kinderen hierbij betrekken. Door de vlogs van de kinderen vergroten we de 
betrokkenheid bij de dienst. We willen hiermee bereiken dat de kinderen en 
hun ouders de diensten zullen bezoeken. 

 
Wat gaan we onderzoeken? 

• We bekijken of we de één of twee keer per jaar een dienst kunnen 
moderniseren, aantrekkelijker maken voor de groep 20-40 jaar. Te denken valt 
aan een interactieve overdenking of een groepsgesprek i.p.v. de overdenking 
of een themadienst. 

• We gaan bekijken of we voor kortdurende taken commissies in het leven 
kunnen roepen die deze taken gaan uitvoeren. Hierbij denken we aan de 
organisatie van o.a. de kerstnachtdienst en eventueel de top 2000 dienst. Zo 
willen we de druk op de Baalderdienstcommissie beheersbaar houden. 

• Onderzoeken of er voor de organisatie van het kinderkerstfeest een 
samenwerking met de GKV  mogelijk is. 
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Wat willen we veranderen / uitbouwen? 
- We willen de bijdrage van onze wijk aan de avonddiensten stoppen. De 

bezoekersaantallen vanuit Baalder zijn in deze diensten erg laag. Gezien het 
moeten snijden in de uren van de wijkpredikant en onze prioriteit voor de inzet 
van hem bij het pastoraat is dit een onontkoombare verandering. 

- We veranderen de organisatiestructuur. We willen terug naar één 
Baalderdienstcommissie. Naast dat de bezetting afneemt  levert dit de 
wijkpredikant 10 ‘vrije’ avonden op. De mensen die aangegeven hebben door 
te willen gaan worden samengevoegd in één commissie. Er zal een rooster 
van aftreden gemaakt worden waarmee voorkomen wordt dat er teveel 
ervaren mensen tegelijk stoppen. Tevens wordt het rooster van aftreden 
zodanig opgesteld dat de variatie in leeftijd, die als zeer waardevol wordt 
ervaren,  gewaarborgd blijft. In principe nemen mensen voor 4 jaar zitting in de 
Baalderdienstcommissie.  

- Wij willen de kwaliteit van de activiteiten die binnen de dienst worden 
georganiseerd voor de kinderen van 4-14 jaar verbeteren. We willen hiermee 
jeugd aantrekken en met hen ook hun ouders. We gaan actief op zoek naar 
mensen die, naast de dienst een langere periode dan de preek, met de 
kinderen in een aparte ruimte op kindniveau activiteiten aanbieden die 
aansprekend en uitnodigend zijn in het thema van de dienst. Tijdens speciale 
diensten zoals kerst en de kerk-school diensten blijven de kinderen in de kerk. 
Dit punt zal in overleg met de jeugdouderling uitgevoerd worden. 

- De aankleding van het gebouw tijdens de diensten (TOZ ruimte/kinderoppas 
enz.) zal aandacht vragen. We willen dat de uitstraling van de ruimtes fris en 
uitnodigend overkomt. Dit blijft een punt van aandacht maar is ook afhankelijk 
van hoe en waar de activiteit voor de 4-14 jarigen wordt aangeboden.  

- De methode Trefwoord, die op De Elzenhof wordt gebruikt, zal de input voor 
de diensten leveren. De thema’s die in de methode aan bod komen hebben 
altijd een link met de dagelijkse realiteit. Het thema dat in de methode centraal 
staat zal de hele maand behandeld worden. Zowel op school, als in de 
kringen, als in gespreksgroepen, als in beide kerkdiensten. Zo wordt het 
thema door de hele gemeente besproken, weten jong en oud van elkaar waar 
het over gaat en levert het een bijdrage aan het geloof in het dagelijks leven. 
Mogelijk is het ook een steun in de rug bij de geloofsopvoeding of een 
aanknopingspunt voor een gesprek.  

 
8.4.  Doelstellingen voor de komende jaren  
 

a. We zorgen ervoor dat de taken die de Baalderdienstcommissie heeft bij de 
dienst die de wijkpredikant alleen voorbereidt, overgenomen zullen worden 
door andere commissies of uitgevoerd zullen worden door leden van de 
Baalderdienstcommissie die de dienst wel bezoeken. De wijkpredikant zal 
voor de eerste dienst zelf mensen benaderen voor een 
schriftlezing/kinderverhaal o.i.d.    

b. De organisatiestructuur gaan we veranderen. We gaan werken met één 
Baalderdienstcommissie die één van de twee diensten met de wijkpredikant 
voorbereid. Daarnaast gaan we werken met commissies die voor één 
specifieke activiteit of dienst in het leven worden geroepen. 

c. We zoeken vrijwilligers die de activiteiten tijdens de dienst voor de 4-14 jarigen 
willen begeleiden. 
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d. We evalueren na 2 jaar door gesprekken met de diverse betrokkenen en 
bevragen op tevredenheid. Indien nodig worden aanpassingen gedaan. 
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Hoofdstuk 9 Vorming en toerusting     

 
Het tweede element van missionaire gemeente zijn is de blik naar buiten richten. 
Daar waar de kerk de blik in het verleden naar binnen had gericht, zijn we 
begonnen om de blik naar buiten te richten. 
Dit moest gebeuren door goed te weten wat er in de wijk speelde en nog steeds 
speelt, wat de mensen voor elkaar kunnen betekenen en hoe we positief opbouwend 
kunnen zijn tussen de mensen. Mede gezien het afgelopen (corona) jaar.  
 

9.1. Het juiste thema 
We weten dat in deze wijk de armoede groot is. Er zijn meer eenoudergezinnen dan 
in andere wijken (wij vermoeden in de leeftijd 30-50 jarigen). 
Al deze groeperingen hebben hun eigen leefwereld en vragen die daarbij horen. 
Hierom is het belangrijk de juiste thema’s te pakken, waardoor de drempel lager 
wordt om actief in de kerk mee te spelen. 
 

9.2. Geen alledaags ding 
Door de afname van het aantal kerkleden is “geloven” niet meer een alledaags ding. 
Sterker nog, er dreigt een minderheid aan gelovigen te ontstaan. De 
vanzelfsprekendheid van jaren terug dat men in God en Jezus geloofde is niet meer 
aan de orde. Het wordt eerder een uitzondering, terwijl we juist trots op dat geloof 
mogen zijn. Het betekent ook dat er geen (h)erkenning meer is van wat de kerk doet 
en hoe de kerk functioneert. Dat pleit er voor dat een aantal oude gewoonten een 
nieuw sausje zouden moeten krijgen. We moeten proberen vernieuwend leren 
“geloven”.  
 

9.3. De moderne kerk 
De kerk is het centrum, maar juist door de thema’s heel breed in te zetten, kun je 
deze combineren in de kringen en jongerengroepen. Doordat de thema’s breed 
uitgewerkt worden, moet het mogelijk zijn dat de groepen onderling het thema 
kunnen bespreken/uitwerken. 
De basis wordt dan tijdens de kerkdienst door de wijkpredikant uitgelegd. Daarmee 
hopen we ook de mensen die niet bij de kringen aanwezig zijn, zich uitgenodigd 
voelen om hier wel bij aan te sluiten. 
Daarnaast moeten we ons opnieuw oriënteren op wat we willen bereiken voor de 
TOZ’ers en de groepen 1 t/m 6, zodat we ook daar de thema’s kunnen integreren. 
Het zou zelfs een mogelijkheid zijn om de scholen erbij te betrekken met liedjes of 
juist een opdracht/activiteit die door bijvoorbeeld een vlog of social media 
aangeboden wordt.  
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9.4. De thema’s 
De thema’s waaraan gedacht kan worden zijn; 
1.  Opvoeding gericht op kinderen en leeftijd 
2.  Opvoeding gericht op kerk en kinderen (bezinning)  
3.  Samen optrekken 
4.  Muziek  
5.  Geloof anno nu 
   Bij geloven anno nu kunnen we denken aan het tot leven brengen van Bijbelse       

figuren en die naar het nu brengen. Plaatsen in situaties die passen bij familie, 
collega’s, vrienden, klasgenoten. Op die manier breng je het oude geloof in 
relatie met de huidige tijd. 

6.  Interactie(f) 
7.  Media 

*  vlogs door ds. W. vd. Wel, in samenwerking met leerlingen van de 
basisschool. 

*  combineren met de jeugd 
8.  (liefdes)relaties  

  buren, vluchtelingen of welke relatie ook. 
 

9.5. De moderne dienst 
De blik naar buiten richten betekent ook, dat er meer aangesloten kan en moet 
worden op hedendaagse mogelijkheden op het gebied van media. Daarnaast zijn 
mensen veel meer gericht op kleinere groepen en wil men meepraten en 
meedenken. In dat licht zal een kerkdienst dus: 

•  Meer interactief moeten zijn 

•  Gevarieerder in werkvormen  *Nieuwe vormen van diensten hebben die    
interessant zijn/worden voor jong. 

•  Een andere manier van aandacht voor de kinderen (bijeenkomst naast de 
   bijeenkomst) 

•  Meer aan kunnen sluiten bij wat er op de school/scholen gebeurt in de wijk. 
*   Net zoals verhalen uit de bijbel naar het hier en nu halen, ook de liederen die 

we horen op radio/ Youtube/Spotify te gebruiken passen bij de dienst. Meer 
variëren/moderniseren passend bij de dienst.  

 

Belangrijk is, dat we ook vaststellen welke thema’s spelen waar spelen? Voor de 
jeugd (en hun ouders) zullen speciale avonden georganiseerd worden, waarop deze 
vraag aan de orde komt en in de kringen kan daar ook over gesproken worden. Zo 
bereiken we een doorsnee van de kerk. 
 

9.6. Actiepunt of doelstellingen? 
a.  In de komende jaren gaan we nieuwe vormen van kerkdiensten 
   bedenken waarin alle wijkbewoners zich thuis kunnen voelen en die geen 
   afbreuk doen aan waarom wij geloven. 
b.  Jeugd mee laten denken. 
c.  School betrekken bij een nieuwe vorm, wetend dat zij niet veel tijd over 

hebben.  
d.  Oriënteren wat vinden TOZ'ers leuk vinden. 
e.  Jeugd met ds. v/d. Wel mee laten vloggen  
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Hoofdstuk 10 kerk en financiën    

 
10.1. Algemeen 
De algemene Kerkenraad, in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters, 
stelt het algemeen financieel beleid vast. Tot dusver was dat gericht op het doen van 
bezuinigingen en in mindere mate op het doen van investeringen of zoeken naar 
(nieuwe) wegen om aan geldmiddelen te komen. 
 

In het missionaire gemeente willen zijn, is het juist nodig om binnen de ontwikkeling 
van nieuw beleid te zoeken naar nieuwe financiële wegen. Als we veranderingen 
willen in onze wijk, zullen we de kosten daarvan onder ogen moeten zien en ook 
moeten durven opbrengen. In dat opzicht is het heel belangrijk om de visie van de 
ontwikkeling van wijk Baalder onder woorden te brengen en eveneens uit te leggen 
welke inspanningen in materiële en financiële zin moeten brengen.’ 
 
Daarin staan gerichte financiële middelen voor onze wijk centraal. We willen een 
kwalitatieve en gezonde financiële buffer opbouwen waarmee we kunnen investeren 
in jeugdwerk, groei, wijkactiviteiten, het opknappen van de Kamp, etc Dit uiteraard in 
samenwerking met eventuele andere belanghebbenden. 
 
Het spreekt voor zich, dat voor alle, in dit beleidsplan genoemde, actiepunten de 
financiële verantwoording als onderlegger gebruikt wordt. 
 
10.2. Impulsen financiële middelen 
Welke mogelijkheden zijn er op korte termijn om impulsen te geven aan de financiële 
situatie in de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse in het algemeen, maar 
voor de wijkgemeente Baalder in het bijzonder? 
 
1.  Allereerst is het goed om te kijken of het mogelijk is om meer wijkgerichte 

budgets vast te stellen. Hoewel solidariteit in onze kerk een groot goed is, is 
het ook belangrijk om een goede visie en goede initiatieven te belonen 
middels extra financiële armslag. Dit wijkgerichte budget vereist ook inzicht in 
de geldstromen die binnen een wijk lopen. 

2.  De ‘Baalderpot’ is de financiële ‘bron’ van onze wijkgemeente. Uit deze pot 
kunnen we gerichte uitgaves doen voor het kerk- en samenzijn in onze wijk. 
Bijvoorbeeld jeugdwerk, kerkdiensten, attenties, etc 
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Het is belangrijk om deze bron te behouden en goed gevuld te houden om 
zodanig actief en gericht te kunnen investeren in onze wijkgemeente.  
Het vullen van de Baalderpot doen we dan niet alleen met het in punt 1 
genoemde wijkbudget maar ook met gerichte collectes/wijkbijdrages/acties.  
 
Dit kan door bijvoorbeeld structureel een soort donateursactie te houden (1x 
per 2 jaar) of een collecte tbv de Baalderpot. 
Als we de stand van de Baalderpot op een gezond basisniveau houden (1500-
2000 euro) kunnen we ook af en toe grotere uitgaves doen die bijdragen aan 
een positieve impuls aan onze wijk(gemeente). 

 
3.  In samenwerking met het Kerkelijk bureau moeten we kijken hoe we de 

communicatie omtrent de bijdrages uit punt 2 kunnen verbeteren. Voor de 
jongvolwassenen kan het interessant zijn om de communicatie te verkorten en 
meer actie-gericht te communiceren. Bijvoorbeeld door het meesturen van een 
betaallink. 
In deze tijden willen (jonge) mensen snel weten waar ze aan toe zijn; korte 
info, concrete actie. Wellicht valt dit te combineren met de Scipio app? 
Hopelijk kunnen we hiermee ook de giften vanuit de jonge generatie blijven 
behouden of misschien zelfs laten toenemen. 

 
10.3. Actiepunten 
1.  De visie van het beleidsplan op het missionaire gemeente zijn, en de 

activiteiten die daarmee verband houden, in kaart brengen, van een financieel 
plaatje voorzien en dat omzetten in acties om het financiële plaatje tot stand te 
kunnen brengen, zonder direct in te zetten op bezuinigingen. 

2.  Naar aanleiding van dit financiële plaatje kijken welke ‘geldbronnen’ er zijn om 
het structureel te financieren. Dit kan zijn uit de algemene middelen, de 
baalderpot, collectes, initiatieven zoals hartje Baalder (en andere activiteiten) 
etc 

3.  In samenwerking met het Kerkelijk Bureau kijken naar de communicatie 
rondom het vragen van bijdragen en het vereenvoudigen van betalingen via 
betaallinks en/of de Scipio app. 
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Hoofdstuk 11 Hoe de wijk georganiseerd is  

 
In het samen gemeente zijn is het van belang dat de basisorganisatie van de 
kerkelijke wijk goed op orde is. Deze organisatie wordt gevormd door de 
wijkkerkenraad, de predikant en de wijkteams. Kenmerk van deze organisatie moet 
zijn, dat een ieder zich daarin thuis voelt en zich gehoord voelt. Pas als dat voor een 
ieder geldt, zal iedereen die zich bij onze wijkkerk betrokken voelt dat ook uitstralen 
in de manier van werken en zijn/haar houding naar derden. Maar, en dat is misschien 
wel het allerbelangrijkste, de betrokkene zal dan ook kunnen genieten van wat er 
gedaan wordt en kunnen leven met wat niet wordt gedaan. 
 
In 2021 is het besluit genomen om de organisatie te wijzigen. Belangrijkste redenen 
hiervoor zijn: 
1, De wijkpredikant gaat terug in werktijd. 
2, Het wordt steeds moeilijker om ouderlingen of diakenen te vinden. 
3, Niet alle ambtsdragers vinden het fijn om over beleid te praten, maar willen 

veel liever in de wijk aan het werk en juist anderen vinden het veel 
interessanter om over beleid na te denken en te ontwikkelen. 

4.   De wijk kent steeds minder kerkleden en daardoor worden sommige wijken  
(te) klein. 

 

PKN Baalder kende een vrij simpele organisatie: 
 
Moderamen (wijkpredikant, voorzitter, secretaris, diaken en wijkkerkrentmeester) 

 
   
 
 
 

Wijkkerkenraad  (voorzitter, secretaris, ouderlingen, diakenen, jeugdouderling, jeugddiaken, 

kerkrentmeester en de predikant) 
 
 
 
  
 

    Secties (ouderling, diaken en een aantal contactpersonen)  
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Door de bovenstaande ontwikkelingen is besloten om telkens twee wijken samen te  
voegen tot één wijk en dus ook de wijkteams samen te voegen. Daarbij wordt het  
wijkteam ondersteund door een pastorale ouderling (= dus meer ondersteunend  
bezig in de wijk en neemt een aantal pastorale taken van de predikant over) en de  
beleidsouderling (houdt zich bezig met het beleid in de kerk van de wijkgemeente  
Baalder). In ieder wijkteam zit ook een diaken. In de praktijk zijn er dan nog altijd 12  
ouderlingen nodig en 6 diakenen. 
 
Het organisatieschema ziet er dan als volgt uit: 
 

 Moderamen (wijkpredikant, voorzitter, secretaris, diaken en wijkkerkrentmeester) 
 
   
 
 
 

Wijkkerkenraad  (voorzitter, secretaris, beleidsouderlingen, (afvaardiging van) diakenen, 

jeugdouderling, jeugddiaken, kerkrentmeester en de predikant) 
 
 
 
  
 

    Secties (pastorale ouderlingen en indien nodig beleidsouderling, diaken en een aantal 

contactpersonen)  

  
 
Het moderamen 
Het moderamen kan gezien worden als de dagelijkse leiding van de kerk in Baalder.  
In principe worden in het moderamen de wijkkerkenraadsvergaderingen en besluiten  
voorbereid. Zaken die niet kunnen of hoeven te wachten tot een vergadering worden  
in behandeling genomen en zo nodig uitgevoerd. De leden van het moderamen  
staan een zo transparant mogelijke communicatie voor en zullen dus ook besluiten of  
beleidsuitspraken terug laten komen in de vergadering van de wijkkerkenraad. 
Daarnaast heeft het moderamen een vertegenwoordigende rol in de Algemene  
Kerkenraad, het overleg met GKV Baalder of het Platform van Kerken. Het spreekt  
voor zich, dat bepaalde organisatorische taken ook gedelegeerd kunnen worden  
naar de wijkkerkenraad of vrijwilligers. 
 
De wijkkerkenraad 
De wijkkerkenraad is het kloppend hart van onze wijkgemeente. Het beleid, in de  
breedst mogelijke zin, van de wijk komt hier samen.  
De wijkkerkenraad voelt zich in het bijzonder verantwoordelijk voor: 

a. Pastoraat (predikant en beleidsouderlingen) 
b. Jeugdwerk (jeugdouderlingen en –diakenen, samen met de predikant) 
c. Diaconaat (diakenen en predikant) 
d. Vorming en Toerusting (wijkkerkenraad en secties) 
e. Missionaire Gemeente zijn (de hele wijkgemeente, met wijkkerkenraad als 

voortrekkers) 
 
De wijkkerkenraad vergadert maximaal 10 keer per jaar. Afhankelijk van de agenda 
wordt bepaald of een vergadering eventueel een maand niet doorgaat. Voorafgaand 
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aan een vergadering komen om en om (per maand) de ouderlingen of diakenen 
apart bijeen om de voor hen belangrijke zaken door te spreken. 
 
In de afgelopen jaren is duidelijk de behoefte verwoord om gezamenlijk in gesprek te 
gaan over wat ons bindt, wat ons leidt en wat we willen uitstralen. In het kader van 
een open gemeente willen zijn, waar iedere deelnemer zich thuis kan voelen, vindt 
de wijkkerkenraad het belangrijk om dat ook zelf te leren (bezinning), te oefenen 
(gesprekken) en uit te voeren (bijv. de informele wijkbijeenkomsten). Ieder lid van de 
wijkkerkenraad heeft daarin zijn/haar eigen doelgroep en verantwoordelijkheid. 
 
De secties 
De wijkgemeente is opgedeeld in 6 secties. Iedere sectie heeft een pastoraal 
ouderling (ondersteund door de beleidsouderling), een diaken en een aantal 
contactpersonen. Samen vormen zij het wijkteam wat als ogen en oren moet dienen 
voor wat er in hun sectie zich afspeelt. De onderlinge taakverdeling tussen de 
predikant, pastoraal ouderling, de diaken en de contactpersonen wordt opnieuw 
vastgesteld. Immers zullen een aantal taken van de predikant richting het wijkteam 
gaan. Het is belangrijk om dit met elkaar te communiceren en vast te leggen in een 
document, wat ook naar de wijkleden gaat.  
Ook de secties komen periodiek bij elkaar om van elkaar te leren of om (nieuwe) 
informatie te krijgen over voor hen belangrijke zaken (bijv. vreemdelingen in de wijk, 
rouwpastoraat etc.) 
 
Commissies en werkgroepen 
Een grote verworvenheid van de wijk Baalder is, dat er sprake is van een grote 
betrokkenheid van mensen. Veel daarvan nemen deel aan een commissie, 
gespreksgroep of voorbereidingsgroep. Kijk in die zin alleen maar naar de 
bedrijvigheid voorafgaand aan een Baalderdienst. Het is zaak om enerzijds deze 
commissies te blijven begeleiden en anderzijds om ze onafhankelijk te maken van 
die begeleiding (Lees: wijkpredikant minder afhankelijk maken), waardoor tijd 
overblijft om andere initiatieven van de grond te krijgen, waardoor we (nog) meer uit 
kunnen stralen dat we een missionaire gemeente willen zijn, waarin het plezierig 
verblijven is. 
 
Eén van de rode draden is dus “je beperken tot een paar taken en die goed doen”. In 
dat kader willen we de komende jaren het volgende doen: 
Actiepunt 1 : Het vaststellen van een goede taakverdeling tussen de  

beleidsouderling, pastorale ouderling, diakenen, contactpersonen 
en predikant, voorzien van een stroomschema waaruit helder en 
duidelijk blijkt waar een lid van de wijk terecht kan met vragen en 
opmerkingen. 

Actiepunt 2 : Vaststellen welke behoefte tot ontwikkeling in de wijkteams is. 
Actiepunt 3 : Bij het “kerk-zijn in de 21e eeuw” hoort ook het kijken naar andere  

woorden voor functies binnen de kerk. Waar we nog steeds 
spreken van scriba is secretaris ook een goed woord. Praeses is 
voorzitter geworden. Zo kunnen we ook kijken naar andere 
namen voor ouderlingen, diakenen en kerkrentmeester. 
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Hoofdstuk 12 PR en communicatie van de kerk 

 
Bij PR & Communicatie moeten er richtlijnen worden vastgesteld: op welke manier 
wij als Kerk naar buiten treden via (social) media en wat zijn daarbij ‘do’s & don’ts’.  
Aan te raden is om daarvoor een groep mensen (commissie) aan te stellen die zich  
daarmee bezig houdt; zowel met de ontwikkeling van nieuwe ideeën als het  
controleren van bestaande uitingen en het waken over de vastgestelde richtlijnen. 
(social) Media brengt gevaren met zich mee: online worden makkelijk (anonieme)  
lasterlijke en buitensporige opmerkingen gemaakt. Leg vast wat wel en niet kan en  
hoe hiertegen wordt opgetreden: voorkomen is beter dan genezen.  
 
Er zijn verschillende vormen van media. Hieronder een verdeling tussen online en  
offline media met daaronder opsommingen van de beschikbare (sociale) media en  
een korte toelichting voor het gebruik ervan. 
 
Vanaf maart 2020 is alles anders door Covid 19, kerkdiensten en samenkomsten met 
gemeenteleden mocht niet meer. Om gemeenteleden toch te betrekken werd PR en 
communicatie nog belangrijker. Vlogs werden er gemaakt door predikanten en 
kerkdiensten werden live uitgezonden via Youtube en de website. Om dit te 
realiseren zijn er investeringen gedaan met als positief punt dat tegenwoordig alle 
kerkdiensten live zijn te volgen via internet.  
 
12.1. Online  
1.  Social media in het algemeen  

Profielen met elkaar linken: zorgen dat berichten geplaatst op 1 van de 
kanalen ook automatisch op de andere kanalen verschijnt. Kracht van de 
herhaling. Zijn er andere kerkgerelateerde social-media kanalen actief (van 
Noaberschap bijvoorbeeld), zorg er dan voor dat ze elkaars content in de 
gaten houden en eventueel delen.  
Breng bij de jeugd/ouders/commissies extra onder de aandacht dat er foto’s  
ingestuurd worden die gebruikt kunnen/mogen worden op Social Media 
(vergeet  hierbij het portretrecht en AVG niet).   

2.  Facebook  
Naast standaard berichten is Facebook een praktisch medium voor het 
plaatsen van  verslagen of foto-albums.   
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3.  Twitter 
Korte, snelle berichtjes eventueel voorzien van een foto 

4.  Instagram  
Foto’s, eventueel voorzien van een kort bericht 

5.  YouTube  
De plek om filmpjes te uploaden. Dit kan gaan om de vlog van de 
wijkpredikant of andere  commissies, etc Deze vlogs dienen een vast format te 
hebben, voor iedereen die er één maakt en moeten niet als een ‘preek’  
overkomen.  
Daarnaast kunnen er algemene filmpjes worden geüpload: registraties van  
kerkdiensten/evenementen of filmpjes die in een (speciale) dienst zijn 
gebruikt, bijvoorbeeld als inleiding op een preek.  

6.  Whatsapp  
Een belangrijk communicatiemiddel voor groepen en commissies. Deze 
groepen en  commissies dienen zelf toezicht te houden dat de 
(gespreks)inhoud binnen deze  groepen volgens Christelijke waarden en 
normen is.   

7.  Website  
Multimediaal – gericht op interactie met mensen. Wat wil je overbrengen naar  
mensen? Wat kun je betekenen voor de mensen? PKN in Baalder is meer dan 
kerk alleen (missionair zijn in de wijk): activiteiten, initiatieven, etc 
Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van informatie over 
kredietbeheer,  budgetcoaching, etc  
Daarnaast moet de site overzichtelijk zijn: Nadenken over de functie van de 
site. Waarom komen mensen op de site van de kerk? Duidelijk 
kopjes/bewoordingen, geen doolhof.  

8.  Scipio app 
In deze app staat nieuws, schema’s, diensten en met deze app kan er geld 
worden gegeven aan de collecte. Mensen kunnen in deze app wanneer het 
Kerkelijk bureau hen een gebruikersnaam en een wachtwoord heeft gegeven. 

 

12.2. Offline algemeen  
a. Belangrijk om te onderzoeken hoe goed de Kerkklank en nieuwsbrief gelezen  

worden. Oudere volwassenen zullen er waarschijnlijk nog gebruik van maken, 
maar tegenwoordig is de vertegenwoordiging van online kanalen onder de 
meeste leeftijdscategorieën steeds beter.  
Onderzoek waarom er niet wordt gelezen en wat mensen missen. De 
volgende offline communicatie kennen we: 

 
1.  Kerkklank  

Kerkklank is een belangrijk medium vanuit de PKN Hardenberg-Heemse. 
Kerkleden moeten zich hier op abonneren en betalen jaarlijks een bijdrage van 
12,50 voor de papieren versie. Een digitale versie is gratis. 

2.  Nieuwsbrief  
De nieuwsbrief voorziet in een behoefte voor de wijkgemeente Baalder. Op 
deze wijze wordt men op de hoogte gebracht van de kerkdiensten, thema’s,  
gespreksgroepen en andere belangrijke zaken. Vaak is er een overlap met 
hetgeen in Kerkklank wordt vermeld.   
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3.  Krant  
Op dit moment wordt de krant (lees: de Toren of de Stentor) weinig tot niet 
ingezet voor het bekendmaken van activiteiten van onze wijkgemeente. 

4.  Spandoek begin van de wijk  
Ideaal middel om te communiceren met de wijkbewoners die niet bij de kerk 
zijn  aangesloten: zij volgen de kerk niet via sociale media of Kerkklank maar 
kunnen  via het spandoek toch betrokken worden. Het is de moeite waard om 
te onderzoeken  of dit een medium is wat vaker gebruikt kan worden. Met 
name de kosten en de  attentiewaarde hiervan.  

5.  Flyers  
Flyeren is ouderwets maar kan in deze tijd juist zorgen voor een betere 
respons. Immers, mails/berichten/etc worden makkelijk vergeten, een flyer 
blijft liggen.  
Hoe kunnen flyers (“briefjes) op een juiste en doelgerichte wijze ingezet 
worden?   
a. Het ‘werven’ van kinderen op basisscholen door ze een flyer mee te geven  
naar huis; Aantrekkelijk maken voor kinderen/ouders!  
b.  Wil de kerk ideeën/vragen/opties vanuit de Gemeente? (ook bij 
‘Favoriete  Christelijke lied’, ‘Top 2000’) Briefjes tijdens of gelijk na de dienst 
laten invullen  en gelijk inleveren: actie-reactie.   
c.  Er kan een spreuk of wijsheid meegeven naar huis; wordt misschien 

opgeplakt en bewaard en zorgt daardoor voor indirecte betrokkenheid.  
d. ……  

 
12.3. Algemeen  
Communicatie over het thema van de kerkdiensten kan via de diverse kanalen: Een  
vlog kan bijvoorbeeld ook makkelijk op basisscholen worden getoond, vooral om de  
jeugd te enthousiasmeren om met elkaar naar de kerk te komen en het er met elkaar  
over te hebben. Groepen benaderen op hun eigen manier (dus via groepsleider,  
whatsapp, etc)  
 
12.4. Indirecte PR  
Gemeenschap zijn, kan ook tot uiting komen door gezamenlijke activiteiten. Vanuit  
zo’n activiteit kan er gerichte PR ontstaan die de focus op de wijkgemeente richt. Er  
zou dan gedacht kunnen worden aan:  
*  Kerkentoernooien: sporten met/tegen andere kerken (zaal)voetbal, tennis,  

volleybal, etc  
*  Markten: Fancy Fair etc.  
*  Hartje Baalder 
 
12.5. Activiteitenplan  
a.  Protocol & Richtlijnen  

Er moet een kort en duidelijk document worden opgesteld met daarin oa het  
volgende:  
*  Wie beheert de diverse kanalen? Voor Facebook (bijvoorbeeld)  zijn 

diverse beheerders mogelijk, maar één persoon moet hoofdbeheerder 
zijn.  

*  Wat zijn de regels omtrent AVG/Portretrecht/Privacy ed  
*  Eenduidigheid in naamgebruik en uitstraling; zowel voor de algemene 

‘PKN’  pagina’s, als onderliggende pagina’s (Mc Church, etc)  
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*  Hoe moeten berichten worden geplaatst? Welke hashtags worden er 
gebruikt?  #pknbaalder #pknhardenberg  

*  Reacties op social media: wat zijn de grenzen qua uitlatingen door 
bezoekers  en wie bepaald wat wel en niet door de beugel kan? 

*  Op welke manier kunnen we realiseren dat alle informatie over 
actviteiten of ander nieuws bij de PR komt en dit kan communiceren 
naar buiten. 

b.  PKN Hardenberg-Heemse wil graag iedereen zo goed en zo snel mogelijk 
kunnen bereiken. Dat doen ze o.a. door middel van verschillende 
nieuwsbrieven.  
Dit kost behalve veel tijd ook veel geld. Zij willen graag van zoveel mogelijk 
gemeenteleden een email adres hebben en toestemming krijgen om het e-
mailadres te gebruiken voor digitale communicatie. Gemeenteleden ontvangen 
een formulier waarop 4 zaken staan die die de kerk digitaal wil versturen: 

 
1.  Fondsen, hier gaat het om bijvoorbeeld de vaste vrijwillige bijdrage / 

kerkbalans 
2.  Wekelijkse nieuwsbrieven (Kerkcontact/kerknieuws) 
3.  Wijkbrieven (in sommige wijken) 
4.  Kerkklank 

 
Dit zal plaats vinden in september 2021. Er moet wel rekening gehouden 
worden met oudere mensen die geen email gebruiken. Dit is een grote 
doelgroep die niet mag worden buitengesloten. 

c.  Er zal eind 2021 een complete update komen van de website. 
d.  In de Scipio app is een onderdeel dat heet “mijn groepen”. Dit is een besloten 

groep van een aantal mensen die ervaringen kunnen delen over het geloof, 
kerk en het leven. Onderzocht wordt om dit op te starten met diverse groepen 
binnen onze gemeente. 

 
  
  


