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Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

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

 website:www.pknbaalder.nl

Pannenkoeken 

eten  

en ook nog voor 

het goede doel 
 
Onze jongeren willen 
graag op kamp! En het 
meest aardige is dat ze 
zich er voor willen 
inzetten om het te betalen 
door zélf actief te zijn. 
Daarom gaan ze in het 
LOC (Alfa College) 
pannenkoeken bakken. 
Dat doen ze dan al voor 
het derde jaar en mensen 
die er eerder zijn 
geweest, weten dat ze 
dat lékker kunnen en dat 
ze als volleerde obers je 
komen bedienen. Dit jaar 
nodigen ze ons weer uit 
en wel op 6 april vanaf 
17.30 uur in het LOC. Het 
kost 10 euro – exclusief 
de drank…. – maar dan 
mag je ook onbeperkt 
pannenkoeken eten. 
Opgave van te voren is 
wel gewenst – per slot 
van rekening moet je in 
alle goede restaurants 
reserveren! – en dat kan 
via de mail: 
mjhollak@live.nl  
 
Mooie activiteit: wij lekker 
eten, zij mooi op kamp!  
 
Welkom dus! 

 

Undercover boss 

  
Op televisie is een programma dat heet “undercover boss”. 
Voor degenen die dat niet kennen: Een directeur 
(tegenwoordig heet dat ceo) van een bedrijf gaat, 
onherkenbaar vermomd, als een soort stagiaire werken bij 
vestigingen van zijn/haar eigen bedrijf. Op die wijze wordt 
geprobeerd inzicht te krijgen op wat zich werkelijk op de 
werkvloer afspeelt. Naast bedrijfsmatige vragen worden 
ook veel persoonlijke vragen gesteld (waarvan ik denk, dat 
een stagiaire die nooit zal stellen). Aan het eind van het 
programma worden de personeelsleden op het 
hoofdkantoor verwacht en worden  
ze geconfronteerd met het bezoek. 
Bovendien krijgen ze vaak ook nog  
een flinke zak met geld voor een  
vakantie, een huis of een studiefonds. 
Soms denk ik wel eens: Stel je  
voor dat de ceo van de wereld, God  
dus, eens undercover op de aarde zou zijn en gesprekken 
aan zou gaan met de jongere, de oudere, de rijke, de arme, 
de vluchteling, de alleenstaande, de anders gekleurde, de 
vrouw, de man, het kind, de machthebber, de 
mantelzorger, jou of mij. Wat zou hij dan kunnen doen met 
al die antwoorden?  
En nog interessanter (!) wat voor beloning krijgen we dan? 
“Ik heb u mijn zoon gegeven” of woorden van die strekking 
hoor je vaak. Inderdaad: Kerst (de geboorte), Goede 
vrijdag (gestorven voor de verkeerde dingen in/van de 
mens), pasen (opgestaan om de grootsheid van God te 
kunnen laten zien), hemelvaart (het werk is “af”) en 
pinksteren (de mensheid krijgt de geest en moet op eigen 
benen kunnen staan). Ieder jaar opnieuw zien en beleven 
we deze cadeaus van God en daarvoor hoeft hij niet eens 
undercover te gaan. We krijgen ze “gewoon” ….. 
 
Misschien moeten we maar eens wat minder gaan praten 
en meer luisteren naar de cadeaus die Hij geeft. Vooral in 
deze gecompliceerde wereld! 
 
Met groet,  
 
Jan Bakker. 
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Baalderdiensten 

in april en mei 
 
Op 10 april houden we in 
de Kamp een 
themadienst rond 
vluchtelingen. Waarom 
doen we dat? Aan de ene 
kant volgen we altijd de 
bijbellezingen van kind op 
zondag. Maar het punt is: 
dat zijn om de drie jaar 
weer dezelfde lezingen, 
dus: zelfde thema’s 
komen terug. Dus hebben 
we als baalderdienst-
commissies eens goed 
gekeken of er ook 
thema’s zijn waar we het 
een keer over kunnen 
hebben. Dit thema springt 
en sprong eruit en het 
sluit ook aan bij de  

 
gesprekken die we op de 
groothuisbezoeken 
hebben gehad. Het is 
zéker niet het 
makkelijkste thema en het 
heeft ons als baalder-
dienstcommissie al mooie 
gesprekken opgeleverd 
waarin álle – ook onze 
angsten enz. - kanten van 
de zaak langskwamen. 
Dat hopen we óók in die 
dienst te doen. We 
besteden ook aandacht 
aan het werk van onze 
wijkgenoot Peter van der 
Heide, die regelmatig in 
zijn vrije tijd naar Leros 
afreist om daar mensen 
die in bootjes aankomen 
te helpen. De band zorgt 
voor de muziek. Uiteraard 
is er TOZ , koffie en thee! 
 
Op 24 april hebben we 
opnieuw een viering. Op 
het moment dat ik dit 
schrijf moet die nog 
helemaal worden 
voorbereid. Maar wél 
weet ik dat dan het koor 
meewerkt en er weer 
TOZ is én een activiteit 
voor de kinderen. Met na 
afloop koffie en thee. 

 
Op 15 mei is het 
Pinksteren! Daar zijn we 
al wél over aan het 
nadenken geweest omdat 
het één van de “grote drie 
feesten” van de kerk is. 
De band zal meespelen 
en er zijn nu al 
voorbereidingen en 
ideeën die beloven dat 
het heel mooi gaat 
worden. Na afloop is er 
koffie, thee en uiteraard is 
er tijdens de dienst weer 
een mooie activiteit voor 
de kinderen én de 
t.o.z.’ers 

 
Op 29 mei  hebben we 
Animato, het kinder- en 
jeugdkoor – te gast. Het 
is altijd feest als zij er zijn. 
Het thema is nog niet 
bekend, maar het wordt 
ongetwijfeld een fijne 
dienst. Natuurlijk zijn er 
weer de vaste 
ingrediënten tijdens én na 
de dienst (toz én 
kinderactiviteit) én de 
koffie en de thee!  

 Colofon 

Redactie      Wim van der Wel
 Jan Bakker 

 4e jaargang 
nummer 22 

april 2016 
  

 
  
  

 

Bij de foto: De wijn als 
teken van het bloed, de 
levenskracht, van Jezus. 

http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2016/03/Baalderdienst-13-maart-2016-5-van-15.jpg
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5qf7v8DLAhUFYpoKHbcAAcYQjRwIBw&url=http://www.hetlichtdeslevens.nl/artikel/56deheiligegeestendebijbel.html&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNEwMZ0jUhlywy9Wk11_xTanbimUvQ&ust=1458055969900773
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Waar gehakt 

wordt …..  

het jaarboekje 

Een aantal maanden 
geleden is er een nieuw 
adresboekje door onze 
wijk verspreid. Dat was 
hard nodig, want het 
vorige was al 5 jaar oud. 
Er is hard aan gewerkt 
door mensen uit onze wijk 
en door het kerkelijk 
bureau. Ondanks dat 
harde werken staan er 
ook een aantal storende 
fouten in. Excuses 
daarvoor. We gaan 
proberen om in 
september/oktober een 
nieuw jaarboekje uit te 
brengen. 
 

Groothuisbezoek 

rondom 

vluchtelingen: 

een terugblik 

Het maakt blijkbaar uit 
wat het onderwerp is voor 
wat betreft het aantal 
mensen dat naar een 
groothuisbezoek komt. 
Het heel actuele 
onderwerp “vluchtelingen” 
trok dit jaar ca. 120 
mensen, verdeeld over 3 
avonden. Het onderwerp 
kent natuurlijk heel veel 
kanten, maar we hebben 
het vooral dichtbij willen 
houden: 
vluchtelingenwerk 
Hardenberg heeft ons 
veel verteld over wat 
vluchtelingen meemaken 
als ze hier in Nederland 
komen: wat krijgen ze wel 
van de overheid, wat niet. 
Het was mooi om te zien 
dat er mensen die in onze 
wijk zijn komen wonen 

hun verhaal deden over 
hun vlucht naar 
Nederland. We hebben 
een aantal tips met elkaar 
bedacht over hoe we in 
onze wijk met mensen die 
onder ons zijn komen 
wonen kunnen omgaan. 
Die tips zijn 
geïnventariseerd en die 
zullen verder worden 
besproken door de 
wijkkerkenraad en 
wijkteams.  
 

 
  

The Passion: we 

blikken terug 

  
Op 24 maart vertrok de 
bus met daarin maar liefst 
40 jongeren en hun 
begeleiders uit Baalder, 
naast allerlei andere 
jongeren en begeleiders 
uit andere wijken. 
Opnieuw maakte de 
Passion op de jongeren 
en hun begeleiders veel 
indruk. Prachtig hoe dit 
fenomeen nu al een paar 
jaren voor heel veel 
mensen het grootste en 
belangrijkste christelijke 
feest dat er is dichterbij 
brengt. Voor de foto’s, zie 
facebook!  
 

Plannen voor de 

wijkboerderij 
  

U hebt vást de 
nieuwsbrief van de 
wijkboerderij gezien en de 
plannen om de 
wijkboerderij evt. uit te 
bouwen. Zeker nu de 
regering graag wil dat we 
als burgers steeds meer 

dingen zélf gaan 
oplossen is een goede 
plek in je eigen wijk, waar 
je veel dingen kunt 
organiseren van belang. 
Dat geldt voor onze hele 
wijk Baalder, maar ook 
voor ons als kerk in de 
wijk. We hebben al best 
een aantal dingen die we 
in de wijkboerderij doen: 
de zondagmiddagen voor 
alleengaanden, de 
ouderenochtenden, maar 
bijvoorbeeld ook het 
moestuinproject. En wat 
zou het geweldig zijn als 
er wat vergaderruimte of 
wat ruimte voor de 
jongeren zou komen….. 
Alleen moet de gemeente 
dan wel weten, dat we dat 
als wijk belangrijk vinden 
en dat kunnen we o.a. 
laten merken door de 
enquête in te vullen die 
de wijkvereniging 
verspreid heeft. Bij de 
Plus staat een bus waar 
de enquête ingevuld en 
wel in kan.  
 

 
 

60+ 

De 60+ groep is inmiddels 
weer gestart. We komen 
samen op donderdag-
morgens in de Schakel. 
We beginnen telkens met 
een kort liturgisch 
moment in de kerk zelf. 
Daarna praten we zo’n 
anderhalf uur met elkaar. 
Deze keer zijn we aan het 
praten over het ouder 
worden: over de mooie én 
de moeilijke kanten.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGzJWO7MTLAhVCP5oKHSuLArcQjRwIBw&url=http://www.tshirtmagic.com/stock.php?action%3Dstep2%26c1%3D23%26c2%3D191&bvm=bv.116954456,d.bGs&psig=AFQjCNE9xZT-UU8hiQLb7p79pji1qJ3zzw&ust=1458205232050013
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Het is mooi dat mensen 
zo open durven te zijn 
naar elkaar. In april 
komen we nog twee keer 
samen: op 7 en 21 april 
telkens van 9.30-11.30 
uur. Als iemand nog wil 
aansluiten, mail me dan 
even: 
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. In de vorige 
nieuwsbrief schreef ik dat 
mensen zich nog kunnen 
opgeven. Inmiddels 
hebben zoveel mensen 
dat gedaan dat ik twee 
kringen kan en ga geven: 
de eerste op korte termijn 
– in april en mei – de 
tweede in september. Ik 
probeer die laatste kring 
overdag te doen. Daar 
kunnen nog een paar 
mensen bij. Aanmelden 
kan via de mail: 
ds.wimvanderwel@planet.nl  
 

. Middagen in de 

wijkboerderij 

Het was de bedoeling om 
te stoppen met de 
middagen in de 
wijkboerderij als de 
zomertijd begint, maar de 
aanwezigen genieten zó 

van elkaar dat er is 
besloten om ook in april 
nog door te gaan op de 
zondagen dat er een 
Baalderdienst is. Dus…. 
Op 10 en 24 april is er 
weer open huis in de 
wijkboerderij vanaf 15.00 
uur. Mensen die er 
komen vinden het oprecht 
gezellig, dus…., wie weet 
hebt u zin om een keer te 
kijken! Doen!  
 

 
 

 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 
 
In “een rode draad” stond 
onderstaand gedicht van 
Henk Herstel, passend bij 
pinksteren en het stukje 
op de voorkant: 
 
Soms opeens … 
 
Het gebeurde opeens 
op een open veld. 
De bladeren begonnen  
te ritselen, steeds harder,  

steeds dichterbij. 
Toen voelde ik de wind 
in mijn gezicht. 
Het trok voorbij en 
verdween, 
alsof er niets gebeurd 
was. 
 
Soms zegt iemand iets, 
onverwacht, dat je raakt, 
dat je verandert. 
Daarna hoor je even 
niets anders, dan is het 
voorbij, 
maar je vergeet het niet. 
 
Soms, opeens, zie je een 
beeld, 
indringend, in een krant, 
of op de tv. 
Het houdt je bezig, 
zet je aan het denken. 
Waar je mee bezig was, 
is opeens onbelangrijk 
geworden. 
 
Plotseling besef je 
dat je anders moet 
worden, 
meer moet luisteren 
naar de signalen die je 
raken, 
meer moet letten op 
een innerlijke stem. 
Meer moet worden 
waartoe je bent bestemd. 
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