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Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

e-mail:  info@pknbaalder.nl  twitter: #pknbaalder 

 website:www.pknbaalder.nl

Mozes  

de musical 

een terugblik 

 
Al een aantal jaren wordt 
er vanuit onze “buurwijk” 
Baalderveld om de paar 
jaar een musical ingestu-
deerd én uitgevoerd over 
een bijbelse persoon. Het 
aardige is dat niet alleen 
Baaldervelders, maar 
mensen uit alle wijken 
meedoen: ook uit de 
onze! In het weekend van 
30/31 januari werd in de 
Voorveghter de musical 
“Mozes” uitgevoerd en de 
zaal was drie keer 
uitverkocht. Het werden 
prachtige voorstellingen, 
waarbij het oude verhaal 
verrassend actueel bleek 
te zijn. Uit onze wijk 
deden veel mensen mee, 
o.a. in het koor, maar ook 
in de spelersgroep. Wat 
mooi dat er zoveel 
talenten in Hardenberg én 
dus ook in onze wijk zijn. 
Want al die talenten zijn 
nodig: er is een koor, er 
wordt toneel gespeeld, 
decors gemaakt en 
geverfd,  kleding gemaakt 
enz., enz.  
Fijn, dat Baalderveld deze 
kar heeft getrokken! 
 

 

Liefde is onvoorwaardelijk 

  
Men zegt wel eens: “De liefde voor je kind(eren) is 
onvoorwaardelijk!” Onzin natuurlijk, want ik stuur mijn zoon 
echt wel eens met alle liefde naar zijn kamer, onder de 
voorwaarde dat hij er voor de volgende morgen niet meer 
afkomt! Natuurlijk weet ik ook wel, dat deze uitspraak niet 
zo bedoeld is, op de wijze dat ik hem uitleg. Onder alle 
omstandigheden hou je van je kind. Ook als het straf nodig 
heeft , want dat hoort bij liefde. 
Abraham, u kent hem nog wel, maakte het wel heel bont 
toen hij zijn zoon Izaäk wilde offeren, omdat God dat had 
gevraagd te doen. Is dat onvoorwaardelijke liefde? 
Misschien kun je het wel zo 
noemen. In ieder geval voor- 
kwam de engel dit offer door 
te zeggen dat het niet hoefde 
omdat God zag wat Abraham 
voor hem over had. 
We gaan de lijdenstijd in. God 
zelf laat zijn zoon Jezus ster- 
ven uit liefde voor de mens- 
heid. Dat is toch bijna niet te 
bevatten. Je kind, waar je van houdt, laat je sterven om 
andere mensen gelukkig(er) te maken. Door het sterven 
van Jezus zijn wij nog meer kinderen van God geworden. 
We noemen hem immers ook: “Onze Vader in de hemel!” 
Dan krijgt die zin over de onvoorwaardelijke liefde wel een 
hele andere lading. Deze tijd voor Pasen maakt deel uit van 
God’s hoger plan voor de mensheid. Hij wil laten zien dat 
wij mensen moeten ervaren wat liefde krijgen, maar vooral 
wat liefde geven is. Onvoorwaardelijke liefde. Dit kunnen 
we doen door God na te doen. Nee, vooral niet letterlijk, 
door onze kinderen te offeren, maar de intentie naleven dat 
we met elkaar op deze wereld zijn om gezamenlijk voor 
elkaar te zorgen. Zonder voorwaarden. 
Pasen, het feest van de opstanding. We werken in de 40-
dagentijd naar het offer van Jezus toe, naar de liefde van 
God voor de mensen. Die onvoorwaardelijke liefde van 
ouder naar kind, maar evenzo van kind naar ouder. 
    
 
Met groet,     Jan Bakker. 
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Terugblik op de 

Kerstnachtdienst 
 

Op 24 december waren 
er net als in 2015  TWEE 
kerstnachtdiensten. Maar 
er was ook een belangrijk 
verschil. Was in 2014 de 
eerste dienst – die voor 
de kinderen – nog een 
dienst met veel 
volwassen elementen, nu 
was de eerste dienst écht 
een kinderkerstfeest. We 
hoorden veel positieve 
reacties en we gaan zo 
door op die weg. Dat 
kwam zeker ook door de 
band, het kinderkoor én 
de band van de Elzenhof. 
Mooi al die kinderen die 
zo meededen! De tweede 
dienst was mede door de  

 
bijdrage van Frank en 
Marlou van Essen een 
eerbiedige en verstilde 
kerstnachtdienst die op 
veel mensen veel indruk 
heeft gemaakt. Kortom…, 
we kijken terug op twee 
heel verschillende 
vieringen waar in totaal 
zo’n 800 mensen van 
hebben genoten.  
 

 

 

Baalderdiensten 
 
De komende maanden 
hebben we weer een 
aantal mooie diensten om 
naar uit te kijken.  
 
Op 14 februari is er weer 
een gezamenlijke kerk-
en-schooldienst met de 
onderbouw van de 
Elzenhof. Leerkrachten 
en leerlingen werken  

 
mee. Het thema is “kijken 
met de ogen van je hart” 
en dat is naar aanleiding 
van het verhaal van 
Bartimeüs. De nu-je-
onderweg-band zorgt 
voor de muzikale 
begeleiding, ds. Wim van 
der Wel is de voorganger 
en uiteraard is er na 
afloop weer thee, koffie 
en limonade. 
Overigens…., deze 
zondag is ook de eerste 
zondag in de 40-
dagentijd, die zal duren 
tot op Paasmorgen. 
 
Op 28 februari hebben 
we een gastvoorganger. 
Nou ja…., het is ds. 
Kruiter, onze – met 
respect! -  “oude 
dominee” die jarenlang 
onder ons heel actief als 
voorganger heeft 
gewerkt. Fijn dat hij weer 
een keer voorgaat. We 
hopen op een 
inspirerende dienst en 
met een gezellig weerzien 
na afloop bij de koffie. 
Opnieuw zorgt de nu-je-
onderwegband voor de 

 Colofon 

Redactie      Wim van der Wel
 Jan Bakker 

 4e jaargang 
nummer 21 

februari 2016 
  

 
  
  

 

Bij de foto: Het hart als 
teken van liefde ….. 

http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2016/01/baalderdiest-24-jan-2016-18-van-25.jpg
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begeleiding. Uiteraard is 
er TOZ, een activiteit voor 
de kinderen én drinken na 
afloop.  
 
Op 13 maart vieren we in 
de 40-dagentijd de 
maaltijd van Jezus: brood 
en wijn. Het thema is nog 
niet bekend, maar we 
willen er samen een 
bijzondere viering van 
maken, waarin we de 
verbondenheid met God 
én met elkaar hopen te 
ervaren. Het woord 
“delen” zal vast meer 
betekenissen gaan 
krijgen die dienst: delen 
van het brood, delen in 
Gods liefde, 
verbondenheid met 
elkaar. Het liedboekkoor 
werkt mee!  Uiteraard is 
er weer TOZ, een 
activiteit voor de jongere 
kinderen én koffie na 
afloop. 
 
Op 27 maart is het dan 
Paasfeest! We gaan het 
blij vieren! Binnenkort zijn 
er de eerste 
voorbereidingen, zodat ik 
er nu nog niet veel meer 
over kan schrijven dan 
dit. T.z.t. volgt er meer 
over op onze site, 
facebook én kerkklank. 
 

40-dagentijd 

zelfbeheersing en 

vrijheid.  

“Ik pas…” 
 

We danken de naam van 
de 40-dagentijd aan het 
verhaal dat Jezus in de 
woestijn door de duivel op 
de proef wordt gesteld, 
getest! Dat woord “duivel” 
klinkt nogal 

“middeleeuws”. In het 
Grieks staat er een 
woordje – diabolos – dat 
letterlijk “in de warmaker” 
betekent. De “in de 
warmaker” probeert 
Jezus van de weg af te 
leiden die Hij graag wil 
gaan en de keuzes die Hij 
daarin maakt. Geen 
carrière bijvoorbeeld, 
geen rijkdom. In deze tijd 
zijn veel mensen aan het 
vasten. Ze denken na 
over de keuzes die wij in 
ons leven maken. In dat 
kader heeft de plaatse-
lijke overheid nu de actie 
“Ik pas” bedacht. Ik 
pas….., d.w.z. ik neem 40 
dagen geen alcohol. Dat 
is begrijpelijk vanuit de 
overheid.  
 

 
In Hardenberg e.o. zijn 
veel mensen die alcohol 
drinken en voor veel 
mensen gaan dat goed. 
Maar voor veel mensen – 
jongeren, maar ook 
60+ers!!! – sluipen er 
langzamerhand 
verkeerde gewoonten in, 
die leiden tot verslaving. 
Drank maakt meer 
kapot…..  
Zelfbeheersing wordt 
genoemd als “vrucht van 
de Geest”. Zelfbeheersing 
is niet dat je jezelf alleen 
maar het leuke en 
prettige onthoudt, maar is 
vooral dat je vrij bent om 
keuzes te blijven maken 
en geen slaaf! Het is 
stuur houden over je 
leven. Ik wil graag de tip 

van de overheid 
meegeven.  
Op 10 februari begint de 
40-dagentijd (inderdaad, 
als ze in Slagharen 
carnaval hebben gevierd!) 
en die duurt tot aan de 

Paasmorgen. Alleen op 
zondag hoef je niet te 
vasten. Iedereen die 
denkt: het is wel eens 
goed om zelfbeheersing 
te oefenen op alcoholisch 
– of welk gebied ook! – 
zou deze periode 
daarvoor kunnen 
gebruiken.  
 

Nieuwe 

geluidsinstallatie 
 

Sinds januari hebben we 
een nieuwe 
geluidsinstallatie en daar 
zijn we blij mee. In het 
afgelopen jaar liet de 
oude ons regelmatig in de 
steek en dat werkte soms 
gewoon storend voor de 
beleving van onze 
diensten. Inmiddels 
hebben we twee diensten 
gehad met de nieuwe en 
dat is een aanzienlijke 
verbetering! Het 
geluidsteam – inmiddels 6 
man sterk – krijgt de 
nieuwe installatie steeds 
beter onder de knie en we 
hopen dus op deze 
manier dat de problemen 
met het geluid voorbij zijn! 
  

The Passion 

 
Vorig jaar zijn we met 
veel jongeren en een 
aantal volwassenen naar 
The Passion in Enschede 
gegaan, dit jaar gaan we 
opnieuw en wel naar 
Amersfoort. Op 24 maart 

http://ikpas.nl/meld-je-aan-voor-ikpas/
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vertrekt er een bus vanaf 
de parkeerplaats bij de 
Kamp. Misschien is het 
dit jaar wel een dubbel-
dekker….., want vorig 
jaar was het enthousias-
me groot en de bus tot de 
laatste plek bezet! 
Binnenkort is via 
facebook, flyers enz. te 
vinden hoe en waar je je 
kunt opgeven! 
 

 

Groothuis-

bezoeken 
  

Als deze nieuwsbrief uit 
is, is er inmiddels in ieder 
geval één groothuis-
bezoek geweest over 
vluchtelingen. Wat heet, 
het was niet alleen over, 
maar ook mét 
vluchtelingen. 
Vluchtelingenwerk 
Hardenberg was bij ons 
en heeft de aanwezigen 
veel verteld over wat er 
voor een vluchteling komt 
kijken als ze bij ons in 
Hardenberg komen 
wonen. Er was ook 
informatie over wat 
vluchtelingen wél – en 
vooral ook: niet!! – krijgen 
van de overheid. Mooi 
was dat er ook drie 
mensen die uit resp. Irak 
en Syrië zijn gevlucht en 
die bij ons in de wijk 
wonen aanwezig waren 
en hun verhaal deden. 
Het was een heel 
boeiende avond! Als uw, 
jouw sectie nog aan de 
beurt komt, is het een 
absolute aanrader. 

60+ 
 

Nu de basiscatechisaties 
zijn afgelopen komt er 
weer wat ruimte in mijn 
agenda voor andere 
groepen. Op 4 donder-
dagmorgens – wil ik in de 
Schakel met mensen van 
60+ graag in gesprek, 
zoals we dat in eerdere 
jaren ook hebben 
gedaan. We beginnen om 
9.30-11.30 uur.  
De onderwerpen zijn 
deze keer “dicht op de 
huid” en hebben te 
maken met langzamer-
hand ouder worden. Ik wil 
het onder andere hebben 
over “als je ouder wordt 
…., waarin ben je in je 
leven langzamerhand 
wijzer geworden en wat 
kun je doorgeven aan 
jongeren?”; “als je ouder 
wordt…., wat is er 
veranderd in je geloof in 
de loop der jaren?”; “als 
je ouder wordt…., waar 
zie je dan tegenop of juist 
niet”. Het zou fijn zijn als 
u, jij wilt meedoen, dat je 
me even mailt: 
ds.wimvanderwel@planet.nl 
 

Meditatiekring 
 

Op verzoek van de 
30+kring ga ik een aantal 
avonden over christelijke 
meditatie geven en niet 
alleen geven, we gaan 
dat ook doen. Zelf doe ik 
(w.v.d.w) dat al jaren 
iedere dag en is het een 
kostbaar half uur per dag: 
zowel een rustpunt áls 
het putten van nieuwe 
kracht. Binnenkort ga ik 
een cursus volgen om 
zulke avonden te kunnen 
leiden en vanaf 

dinsdagavond 12 april ga 
ik 4 dinsdagavonden van 
19.30-21.00 uur die 
avonden geven. Er 
kunnen nog 5 mensen 
bij….. en wie het eerst 
komt, die het eerst maalt.  
 

 
Overigens, ik verwacht 
hier best veel 
belangstelling voor, dus ik 
ga ook een reservelijst 
aanmaken en als die 
goed gevuld is ga ik in 
september opnieuw aan 
de slag hiermee. Leeftijd: 
maakt niet uit! Aanmelden 
kan via de mail: 
ds.wimvanderwel@planet.nl  
  

Basiscatechisatie 
 

Inmiddels zijn de 
basiscatechisaties al bijna 
weer afgelopen.  
Opnieuw hebben zich 44 
kinderen opgegeven uit 
groep 7 en 8! Met hen 
hebben meester Henk 
Zweers, juf Hetty Kleinjan 
en ds. Wim van der Wel 
mooie ontmoetingen 
gehad. Op 22 februari is 
er een prachtig slotfeest! 
Op dat feest zullen de 
kinderen uit groep 8 ook 
uitgenodigd worden om al 
vast een paar keer een 
Rock Solidavond te 
volgen, zodat ze al wat 
kunnen proeven hoe mooi 
dat is! We zijn hard op 
zoek naar mensen die de 
nieuwe groep willen gaan 
leiden en hebben goede 
moed, dat het gaat 
lukken!  
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Passion_Rotterdam_DSC_0172.jpg
mailto:ds.wimvanderwel@planet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDz6q2m9rKAhWIBBoKHRLVBP0QjRwIBw&url=http://www.sociaalemotioneel.nl/hoe-meditatie-helpt-je-gelukkig-te-voelen/&bvm=bv.113034660,d.bGQ&psig=AFQjCNFu7bFtkRj6Ki6hsHSHtNaJ1O3TdA&ust=1454541465862311
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. Ochtenden voor 

ouderen 
 

Inmiddels is de tweede 
ochtend voor 70+ers in de 
wijkboerderij achter de 
rug. De derde morgen is 
op 16 maart en dan is de 
boerderij opnieuw open 
van 10.00-12.00 uur. 
Deze keer komt er 
iemand van Carinova 
vertellen de WMO en 
hulpvragen. We denken 
dat dat opnieuw een 
zinvol onderwerp is, met 
een grotere groep 
mensen in onze wijk die 
graag op hun eigen plekje 
blijven wonen én die daar 
wel steeds meer 
ondersteuning bij nodig 
hebben. Maar…, vindt u 
het onderwerp niet leuk, 
dan is de koffie wel 
lekker, de cake nog meer 
en er is ook gezelligheid 
en ontmoeting!  

 

. Middagen in de 

wijkboerderij 
 

Op de middagen dat er 
een Baalderdienst is (zie 
voor de data op pagina 2 
en 3) is er open huis in de 
wijkboerderij. Vooral veel 
55+ mensen komen er op 
af, maar ben je onder die 
55 en je hebt wel zin in 
gezelligheid, kom vooral 
langs! Het begint telkens 
rond 15.00 uur. We gaan 
ermee door tot en met de 
laatste zondag van de 
wintertijd, 26 maart! 

. Het nieuwe 

kerkblad 

 
Inmiddels zal iedereen 
hebben gezien, dat we 
als kerkelijke gemeente 
een nieuw kerkblad 
hebben. Het oude, 
groene, werd alleen bij 
abonnees bezorgd, het 
nieuwe – heel kleurrijk – 
komt bij iedereen. Dat 
biedt weer nieuwe 
mogelijkheden voor ons 
als wijkgemeente om 
máándelijks ons nieuws 
bij jullie allemaal binnen 
te brengen. Omdat het 
een proef is van 2 jaren 
waarbij alle adressen het 
blad krijgen, gaan we 
voorlopig ook door met 
onze eigen nieuwsbrieven 
die per jaar 6 keer rond 
worden gedeeld. 
Verder: we zijn ook heel 
actief op internet: 
www.pknbaalder.nl en 
www.pknhardenberghee
mse.nl. Daarnaast is er 
ook de facebookpagina 
pknbaalder. Daar zijn 
inmiddels 266 mensen 
die de pagina volgen. 
Voor jongeren is er op 
facebook de McChurch! 
 

 Noaberschap 
 

Het noaberschap is er 
nog steeds voor die 
klussen die u zelf even 
niet kunt doen en u hebt 
ook niemand in de 
familie/buurt die het kan. 
We komen écht graag. 
Gewoon even bellen: 
0618408032.  

Op de website is er 
meer informatie 
www.baaldernoaberschap.nl 

 

Gedicht 

 

Jezus lijden 
 
Heer waarom Gethsémane?  
Waarom moest Uw Zoon 
daarheen? 
Waarom zo bitter lijden? 
Waarom liet Gij Hem alleen. 
 
Van mensen kun je dat 
verwachten. 
Zijn vrienden hielden niet de 
wacht, 
maar Gij, o trouwe Vader, 
van U had ik het niet 
verwacht. 
 
Uw Zoon, Hij was zo alleen 
van God en mens verlaten. 
Hij hield van U, Hij hield van 
zondaars. 
Hij kon vriend, noch vijand 
haten. 
 
Hij moest die beker drinken. 
Een beker vol van lijden. 
Hij hield U vast 
om ons zondaars te 
bevrijden. 
 
Hij kon in Gethsémane 
en op Golgotha nog kiezen. 
Hij koos voor beiden. 
Hij wilde God, noch mens 
verliezen. 
 
God lijdt met Jezus 
om mensen te bevrijden. 
Die beker was alleen met 
God te drinken 
Alleen met God kon Hij zo 
lijden. 
 
Zo bracht Jezus 
God en mensen samen. 
Op Golgotha klonk: “Het is 
volbracht!” 
In de hemel: “Amen, Amen.”

 

http://www.pknbaalder.nl/
http://www.pknhardenbergheemse.nl/
http://www.pknhardenbergheemse.nl/
http://www.baaldernoaberschap.nl/

