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Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

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

 website:www.pknbaalder.nl

 

De nieuwsbrief 

gaat vernieuwen 

  
Onlangs is een hele 
groep mensen bij elkaar 
geweest die op de één of 
andere manier betrokken 
is bij het kerkenwerk. We 
hebben gesproken over 
de PR van de kerk. Veel 
nieuws gaat via de 
kerkgroet, kerkklank, de 
facebookpagina of 
website en ook de 
nieuwsbrief. In Kerkklank 
en de nieuwsbrief staat 
vaak hetzelfde nieuws. 
Dit willen we gaan 
veranderen. De 
nieuwsbrief moet meer 
vertellen over wat er in de 
wijk gebeurt. Commissies 
die hun verhaal doen, een 
kort verslag van een 
kerkenraadsvergadering 
zodat u een indruk krijgt 
waar de raad zoal mee 
bezig is. Wat blijft is 
natuurlijk de informatie 
over de kerkdiensten. We 
proberen ook wat meer 
foto’s te plaatsen en dat 
betekent ook het één en 
ander voor de lay-out. 
Maar aangezien alle 
goeds niet in één keer 
komt, zult u daar de 
volgende keer (na de 
vakantie) meer van zien. 
 

 

De Geest krijgen 
  
De kerkenraadsvergadering van mei stond voor een groot  
deel in het teken van “lopen”. In tweetallen wandelen over  
de oude Vechtbrug en dan over het Holt, de nieuwe  
Amaliabrug en door het centrum terug naar de Hoftekerk  
(of andersom).  
Samen praten over wat jou bezig houdt in je geloof. Dat is  
nog niet eens zo gemakkelijk. Geloven, dat is toch wel heel  
persoonlijk en wat zal die ander er niet van vinden als ik ….  
Nou, ik kan u zeggen dat die ander er echt niet raar van op  
kijkt en dat heeft te maken met vertrouwen in elkaar.  
Het deed me ook denken aan de wandeling die we  
maakten in Israël op de berg waar de zaligsprekingen  
waren uitgesproken. Soms liepen we daar alleen en soms  
in tweetallen of kleine groepjes. De gesprekken gingen  
over wat we samen mee maakten en indirect dus over ons  
geloof. Het mooiste van dit alles is, dat je even tijd voor  
elkaar hebt.  
Jezus heeft na zijn overlijden ook nog tijd voor ons  
gemaakt, door op te staan en de mensen om hem heen  
nog eenmaal te inspireren om door te gaan met hun werk,  
met het afmaken van zijn werk: Het creëren van een wereld  
waarin ieder mens een veilig plekje kan krijgen. Daar  
geloofde Hij in en al wandelend getuigde hij daarvan. Om  
de mensen bij hun geloven te helpen gaf Jezus de Heilige  
Geest. De Hebreeuwse term Roeach Hakodesj staat voor  
de Heilige Geest, maar als je het letterlijk vertaalt, betekent  
het “Goddelijke Inspiratie”. Ieder jaar vieren we het  
Pinksterfeest. Het feest waarop we de Heilige Geest  
krijgen. Nieuwe inspiratie voor ons geloof en leven, om er  
over te praten en om het door te geven aan elkaar, op  
welke manier dan ook. Door “goed” te doen, door in  
gesprek met elkaar te gaan, door samen op te lopen.  
In eerdere tijden liepen de mensen naar de kerk. Deels  
omdat er geen auto’s waren, deels omdat je “niets” mocht  
doen op zondag en deels omdat je dan voldoende tijd had  
om met elkaar het gesprek aan te gaan (en vooral na te  
praten over de preek). Tja, die oude tijd was nog niet zo  
raar. Ik wens u de komende maanden fijne wandelingen  
toe met mooie inspiratie.    Jan Bakker. 

http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:info@pknbaalder.nl
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Baalderdiensten   
  

Op 4 juni – let op de eerste zondag dus 
van de maand! – vieren we het 
Pinksterfeest. Dat is één van de “grote 
drie” feesten van de kerk en misschien wel 
het belangrijkste! Want als de Geest er 
niet zou zijn, zouden we met elkaar geen 
weet hebben van God en het bericht van 
geloof, hoop en liefde ons niet bekend zijn. 
Het thema is “wat bezielt je eigenlijk?” en 
ik wil iedereen uitnodigen die dag met 
rode kleding aan naar de Kamp te komen. 
Het liedboekkoor helpt om de vreugde te 
vergroten. Uiteraard is er na afloop koffie 
en thee enz. En er is kinderoppas, toz én 
een kinderactiviteit. 
 
Op 25 juni – let op, 3 weken later dus – 
werkt de band mee aan de dienst die we 
dan houden. Het thema is de toekomst 
van de kerk, ook in Baalder. Er komen 
bezuinigingen aan…, ds. Wim van der Wel 
volgt een boeiende cursus over missionair 
kerk-zijn én één van de vruchten van  
 

 
Pinksteren is tóch dat er kerk is. Er is toz, 
kinderactiviteit én thee en koffie! 
 
Op 9 juli vieren we een slotdienst. Koor 
én band werken mee! We gaan dan een 
zangdienst houden in de trant van de top 
2000 dienst: Geef je favoriete christelijke 
lied aan. Of het nou Johannes de Heer is, 
of Huub Oosterhuis, een psalm, 
Opwekking, Sela….. Je mag het opgeven 
bij 
favorietliedslotdienstbaalder@gmail.com. 
En het is mooi als je er bij schrijft wát je zo 
mooi vindt aan het lied. Er is toz. 
Kinderactiviteit én thee en koffie! 
 
Op 10 september….. is er de startdienst! 
Schrijf die vast in je agenda! Maar voor die 
tijd is er dan al een nieuwe nieuwsbrief! 
 

Terugblik op de Passion 
 

 
 

 Colofon 

Redactie      Wim van der Wel
 Jan Bakker 

 5e jaargang 
nummer 29 

juni 2017 
  

 
  
  

 

Bij de foto: Wat velen niet 
weten, is dat voor de dienst 
heel veel gebeurt. Op deze 
foto ziet u dat het geluid, 
met behulp van de tablet, 
ingeregeld wordt.  

http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2017/05/Baalderdienst-14-mei-2017-1.jpg
http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2017/05/Baalderdienst-14-mei-2017-1.jpg
mailto:favorietliedslotdienstbaalder@gmail.com
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Met een bus (bijna) vol gingen we rond 
kwart over vier op weg naar Leeuwarden. 
Ik had vrij gekregen van meneer Wilts om 
hier naar toe te gaan. Nog bedankt. Na 
ruim een uur kwamen we aan en stapten 
uit. We hebben eerst nog een patatje 
gegeten voordat we naar onze plek 
gingen. We stonden rechts van de muziek. 
Al heel snel liep het plein vol. Om half 
negen begon het. Op het grote scherm 
konden we mee kijken en natuurlijk 
luisteren naar de muziek. Het was heel 
mooi. Het allermooiste vond ik het kruis 
dat gedragen werd, maar ook de zang van 
Maria. “Jammer” dat het in het Fries was 
(papa!) . 
Na middernacht waren we terug in 
Hardenberg. Sietze en Jan waren de 
begeleiders van mijn groepje. Bedankt! 
 

 

 

Met elkaar eten 

In de Boerderij 
 
Inmiddels zijn er 12 vrijwilligers voor het 
net opgerichte eetcafé in Baalder en 
onlangs kwamen ze samen. Het eetcafé 
werd op 25 april voor het eerst gehouden 
in de wijkboerderij.  
Het is de bedoeling dat mensen met een 
smalle beurs en/of mensen die vaak alleen 
eten en het bést gezellig vinden een keer 
samen te eten daar komen eten. Prijs? 
Vrije gift!  
Er is een enthousiaste groep van 
vrijwilligers die om de beurt koken! We 
keken terug op een geslaagde eerste keer 
en hopen op 20 juni vanaf 17.15 uur veel 
mensen te verwelkomen! Volg de 
berichten op Facebook en andere media. 
Daar staat ook hoe je je vlak voor die tijd 
kunt opgeven! 
 
 
 
 

 
 

Een avond over relaties –  

de terugblik 
 
Op 2 mei was er een avond voor mensen 
die getrouwd zijn en/of samenwonen. Bart 
Gooijer, psycholoog en Erna Nonkes, 
coach, én ds. Wim van der Wel hadden 
deze avond georganiseerd. Bedoeling was 
om elkaar te ontmoeten en om met elkaar 
te ontdekken wat een relatie nu sterker 
kan maken én wat valkuilen zijn. Het werd 
een mooie, open avond, waarbij het woord 
“communicatie” heel vaak is gevallen. In 
de dienst van 14 mei is het thema in de 
Kamp nog verdiept. Het is positief, dat we 
op een open manier met elkaar leren 
spreken over zulke wezenlijke én 
alledaagse thema’s als je relatie.  
 

Pannenkoeken en Rock Solid 
 

 
 
Op 12 april organiseerden onze jongeren 
weer een heerlijk pannenkoekenrestaurant 
in het LOC. Ze bedienden de gasten 
geweldig, het was errug gezellig en meer 
dan 100 mensen aten samen meer dan 
600 pannenkoeken.  
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Super geslaagd dus! De opbrengst gaat 
naar hun eigen “uitje”, dat ze op deze 
manier bij elkaar “bakken”. 
 

De groententuin 
 
Hier een kort verslagje van de 
“tuincommissie” van het Baalder 
Noaberschap. 

 
We hebben er nu 3 jaar opzitten met onze 
tuinactiviteiten, waarbij de opbrengst is 
bestemd voor de mensen in onze wijk met 
een smalle beurs. Dit loopt goed en wordt 
zeer gewaardeerd door de mensen die de 
producten ontvangen. Onze bezorgers zijn 
2 (PKN) diakenen.                                             
De verzorgers, die behoorlijk op leeftijd 
waren, zijn nu vervangen door een paar 
anderen met dagelijkse ondersteuning 
door iemand van de mensen van de 
wijkboerderij die aangestuurd wordt door 
de beheerder, die aan het begin van het 
seizoen alle medewerking verleent met 
zijn personeel met het voorbewerken van 
de grond en het frezen en bemesten 
daarvan, zodat wij niet de tuin om hoeven 
te spitten! Het stukje beschikbare grond 
voor ons is ± 150 m2                                                                                                

 

 
De tuin ligt er al mooi bij! 

 
Bij het noaberschap is een lijst aanwezig 
die regelmatig ververst en actueel wordt 
gehouden met ± 30 adressen waarvan 
bekend is dat deze mensen het om 
financiële redenen goed kunnen 
gebruiken. Deze namen worden bv. 
aangeleverd door de predikant, ouderling 
of diaken in de wijk die het beste weten 
waar de nood het hoogst is.  
Vanzelfsprekend wordt met deze lijst zeer 
discreet omgegaan en alleen bekend bij 
de mensen die de lijst samenstellen en de 
bezorgers van de producten. Soms geven 
mensen zelf aan dat hun financiële 
omstandigheden verbeterd zijn en melden 

zichzelf af voor deelname.                                                                                 
Aan het begin en einde van elk 
“tuinseizoen” komen we, als team, even bij 
elkaar om het nieuwe jaar te bespreken of 
te evalueren. 

 
Dit is zo wat info van onze kant over wat 
er zoal gebeurt rondom het tuinproject van 
De Wijkboerderij. 
 
Hans Harlaar,                                                                                                      
2e coördinator Baalder Noaberschap. 
  
 

Start 60+ 

 
De 60+ kring komt ook regelmatig samen. 
Dat gebeurt telkens in de Schakel. We 
beginnen met elkaar met zingen, lezen én 
stilte in de kerk. Daarna gaan we met 
elkaar in gesprek, bijvoorbeeld over 
Paulus en zijn levensverhaal. Dat bleek 
mooie parallellen te hebben met onze 
levensverhalen. 
 

Belijdenis doen? Nog steeds? 
 

Jazekers, en daar hoort een bloemetje bij! 

http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0006-1.jpg
http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2017/04/Pasen-2017-20-van-28.jpg
http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2017/04/Pasen-2017-20-van-28.jpg

