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Een jaarthema 
“kerkproeverij” 

 
We kennen vast het 
woord “bierproeverij”. 
Soms nodigen cafés of 
bierbrouwers – de 
Mommeriete bijvoorbeeld! 
– mensen uit voor een 
bierproeverij. Er staan 
allemaal verschillende 
biertjes op tafel en je mag 
er van komen proeven. 
Wie weet krijg je de 
smaak van sommige 
biertjes te pakken en ga 
je ze lekker vinden!  
Nu is het thema van de 
kerk dit jaar “kerk-
proeverij”. Het idee is 
hetzelfde: de kerk gooit 

de deuren open en nodigt 
mensen die weinig (meer) 
in de kerk komen een 
keertje langs te komen 
om te komen proeven van 
wat we doen en in Wie 
we geloven. Dat is een 
uitdagend idee en het 
past ook in waar we in 
Baalder mee bezig zijn: er 
zijn voor mensen in de 
wijk, op een positieve 
manier met ze in contact 
komen.  

 

We gaan mensen dit jaar 
op verschillende 
manieren uitnodigen om 
te komen proeven. In de 
dienst van 24 september 
gaan we er voor het eerst 
echt op in. Wie er meer 
over wil lezen: 
https://www.protestantsek
erk.nl/actueel/evenement
en/startzondag/jaarthema 
Veel kerken doen dit al op 
hun startzondag, maar 
dat vinden we net wat te 
kort dag: we willen het 
graag de tijd nemen om 
het goed voor te 
bereiden. 
 
 
 
 

It is like Christmas 
 
Deze vakantie was is ik met mijn jongste zoon in Old Trafford, het voetbalstadion van 
Manchester United. We moesten daar even wachten op de rondleiding en mijn oog viel op 
het volgende citaat van sir Bobby Charlton: “Every day I wake up and if there’s a football 
game to play or watch it’s like Christmas Day for me!” Geweldig mooi dat iemand zo bezield 
kan zijn van wat hem bezighoudt dat hij het vergelijkt met het (wonder van het) kerstfeest. 
De andere kant zal misschien zijn, dat als er geen voetbal is hij er werkelijk ziek van zou 
kunnen zijn. “Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar zondags niet!” Ook zij vond 
zoveel inspiratie in wat haar bezig houdt, de kerk, dat ze in de week helemaal op adem 
moest komen. Al schrijvende bedenk ik me dat ze misschien dominee had moeten worden, 
dan kon ze zich dag (en nacht) bemoeien met de kerk. Maar dit terzijde.  
Inspiratie zoeken en vinden in wat je bezighoudt. Voor veel mensen is dat niet de kerk als 
instituut, maar wel het geloof, het zoeken naar een diepere laag in het bestaan. In het woord 
inspiratie herkennen we het Latijnse woord “spiritus”. Geest. Dat brengt ons, in tegenstelling 
tot sir Bobby, bij Pinksteren. De landelijke gedachte van de PKN is dit jaar “kerkproeverij”. 
We willen mensen die misschien ooit of misschien ook wel nog nooit hun inspiratie hebben 
gekregen van de kerk uitnodigen voor een (hernieuwde) kennismaking. Opnieuw de geest 
ontmoeten. En of je nu sir Bobby Charlton bent die elke dag viert alsof het kerstfeest is of 
als Kortjakje die het in de week nogal moeilijk heeft, de kerk wil je graag uitnodigen om op 
zondag langs te komen en dan niet als gebouw, maar als gemeenschap waarin we samen 
de geest mogen zien. Van harte welkom en een heel fijn jaar, zo tussen Kerst en Pinksteren 
samen.        Jan Bakker. 
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Kerkdiensten 
 
Startzondag  
10 september: Ik heb er 
zin in! Over inspiratie…. 
 
Zondag 10 september.. 
eindelijk! We gaan weer 
beginnen in de Kamp. Er 
heeft dan bijna twee 
maanden tussen gezeten, 
dat we met elkaar een 
dienst vierden. De eerste 
dienst gaat het over 
“inspiratie”. Waar haal je 
de zin, de moed, het 
plezier vandaan in je 
leven én in je geloof om 
de dingen te doen die je 
doet? Het is een mooi 
thema om mee te 
beginnen! 

Er zal TOZ zijn, er zal de nu-je-onderweg-band zijn, er zal 
wat zijn voor de kinderen van groep 1-6 en onze eigen 
wijkpredikant is de voorganger. En we hopen dat we met 
velen samen zijn en er een inspirerende start van maken. 
Na afloop…… is er eerst een kopje koffie/thee/limonade. 
Daarna gaan we met elkaar een spel spelen en dat spel is 
ook echt met elkaar, voor jong en oud. We zouden het 
prachtig vinden als er heel veel mensen blijven en op een 
speelse manier het seizoen beginnen. Daarna gaan we met 
elkaar eten en drinken. Je hoeft zelf niks mee te nemen. 
Voor soep en broodjes enz. wordt gezorgd! 
 
24 september: De wonderen zijn de kerk nog niet uit…, 
de mensen ook nog lang niet! 

 
Op deze zondag nemen we afscheid van een aantal 
mensen die actief zijn geweest in de kerkenraad én we zijn 
blij met mensen die hen opvolgen. Dat is ergens wél een 
wonder. Overal om je heen hoor je dat er kerken zijn die 
het niet meer redden, maar we ver-wonderen ons met 
elkaar dat we in Baalder regelmatig bloei zien. Niet alleen 
maar, bloei, soms is het ook moeilijk, maar toch wel bloei. 
Er zijn tegelijkertijd ook wel wat wolkjes, die eraan zitten te 
komen. Daarover wordt op een ander plekje in deze 
nieuwsbrief geschreven. Ook die wolkjes moeten in deze 
dienst een plekje krijgen. En verder wil dan ook de 
“kerkproeverij” een plek krijgen. Ook daar wordt verderop in 
deze nieuwsbrief wat over geschreven en daar hebben we 
elkaar ook bij nodig. Het zou daarom heel fijn zijn als we 
daar met zoveel mogelijk mensen over nadenken en de 
dienst vullen op deze zondag. Het koor helpt ons bij het 
zingen, er is TOZ, er is een activiteit voor kinderen van 
groep 1-6. Na afloop is er thee, koffie en ranja. De 
voorganger is de wijkpredikant, ds. Wim van der Wel. 

 
Zondag 8 oktober: Seksualiteit! 
 
Tijdens de vrijwilligersavond rond de Baalderdiensten 
hebben we een spel gedaan. Eén van de onderdelen van 
het spel was “bedenk thema’s voor de Baalderdiensten”. 
Veel van de thema’s die we komend seizoen terug gaan 
zien in onze diensten komen uit de inbreng van de diverse 
groepen. Want zo was het die avond: de vrijwilligers waren 
verdeeld over diverse groepen. Opvallend: in drie van de 
vijf groepen werd “seksualiteit” als thema genoemd. Beetje 
gewaagd misschien, maar het is voor iedereen in zijn/haar 
leven een thema. En een van God gegeven geschenk, dat 
prachtig is, vreugde geeft. En tegelijk iets dat ook voor 
verdriet kan zorgen. We gaan het aan de orde stellen. Hoe 
gaan we nog precies bedenken: de groepjes noemden 
seksualiteit, maar ook homoseksualiteit/transgender enz. 
Volg het nieuws erover op kerknieuws en onze site. De 
band speelt, TOZ is er, er is een activiteit voor groep 1-6, 
ds. Wim van der Wel is de voorganger 
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Zondag 22 oktober: 
 
Op deze zondag gaan we het wagen: 
mensen eens uitnodigen die al een tijdje 
niet meer bij ons in de kamp zijn geweest 
of je buren/kennissen/vrienden, mensen 
die je vertrouwt uitnodigen om eens een 
keertje te komen proeven! Dat zal bést 
even wennen zijn. Maar het is misschien 
ook gewoon wel vreemd dat we het zo 
“lastig vinden” om een ander een keertje 
mee te vragen naar iets als kerk. Je vraagt 
soms een ander toch ook wel eens om 
een keertje mee te gaan naar voetbal of 
iets anders wat je mooi vindt. Wel…, laten 
we het proberen! Het thema is pakkend en 
algemeen genoeg “waarom je je van 
niemands oordeel iets hoeft aan te trekken 
en tegelijk open kunt staan voor ieder 
mens……” Over het omgaan met wat 
anderen van je vinden en hoe jij er voor 
anderen kunt zijn. De band speelt, TOZ is 
er, er is een activiteit voor groep 1-6, ds. 
Wim van der Wel is de voorganger. 
Overigens…, dit thema heeft ook 
raakvlakken met de dingen waar Maarten 
Luther mee aan het worstelen was. Hij 
komt vast even voorbij die dienst, zie 
verder hieronder. Het is per slot bijna 31 
oktober die zondag en dat was de dag 
waarop hij die stellingen vastspijkerde. 
 

Samen naar Utrecht, naar de 
Luthertentoonstelling! 

 
In 2014 hebben we als gemeenteleden 
bouwstenen aangereikt voor het 
beleidsplan van onze wijkgemeente. Dat 
klinkt oersaai, maar is prachtig. Want het 
merendeel van al die bouwstenen, ideeën 
die we nu in de praktijk brengen, zijn 
allemaal door jullie/ons als gemeenteleden 
bedacht! Eén idee – en best veel mensen 
waren er enthousiast over! – is blijven 
liggen: kunnen we niet met elkaar als 
gemeenteleden op een soort 
uitje/excursie. En dan zou het iets moeten 
zijn dat te maken heeft met geloven/kerk 
zijn. Zo sla je twee vliegen in één klap: én 
je doet met elkaar iets gezelligs én je doet 
iets dat te maken heeft met “kerk”. Wel, 
daar gaan we nu verandering in 
aanbrengen! 

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther in Wittenberg 95 stellingen 
op de kerkdeur in Wittenberg plakte. Dat is 
het begin geweest van een enorme 
verandering, een her-vorming, 
vernieuwing van het kerk zijn in Europa. 
Wij staan in zekere zin op “zijn schouders” 
als kerk. In Utrecht wordt in dat kader een 
tentoonstelling gehouden over zijn leven 
en zijn invloed. Het is een heel 
inspirerende tentoonstelling, waar de 
bijbelvertaler, de revolutionair, de 
gelovige, de populist enz. naar voren komt 
inclusief zijn levensthema’s en zijn 
tegenstanders.  

 
Hoewel het nog even duurt…, we gaan op 
zaterdag 11 november. Kosten voor de 
reis en de tentoonstelling zijn 25 euro. We 
reizen per touringcar – samen de bus in! – 
. Vertrektijd is 9.00 uur bij de Kamp. Je 
kunt je nu vast opgeven: 26113 of 
hermwind@kpnmail.nl 

 
Een avondje Luther ter 

voorbereiding 
 
Sommigen hebben een favoriete 
voetballer, anderen een favoriete zanger 
of tennisser (Roger Federer! is de mijne 
w.v.d.w), maar jarenlang is Maarten Luther 
mijn favoriete theoloog geweest en nog 
altijd heeft hij een bijzonder plekje in mijn 
hart. Dat klinkt misschien wel vreemd, 
favoriete theoloog (gaap), maar het komt 
omdat zijn leven vol verhalen zit en dan 
ook verhalen die gaan over levensvragen 
waar wij nog altijd mee worstelen. Sterker 
nog, toen ik ooit overbelast raakte (rond 
m’n 20e) en ik toen verhalen over Luther 
hoorde en zijn worstelingen én zijn 
oplossingen ben ik daardoor méé uit de 
problemen geraakt. Dat maakt dat ik het 
ook tof vind, dat we naar die 
Luthertentoonstelling gaan. Om jullie wat 
warm te maken voor hem én die 
tentoonstelling, wil ik een avondje Luther 
doen en wel op 10 oktober, 20.00-21.30 
uur in de Elzenhof. Ik wil proberen hem te 
schetsen in zijn tijd, zijn (voor ons deels 
herkenbare levensworstelingen)  én zijn 
inzichten die een revolutie in Europa én in 
levens van mensen veroorzaakten. 
Gewoon komen, die avond. Omdat het wel 
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handig is om te weten 
hoeveel mensen er 
komen: opgave s.v.p. via 
w.vanderwel@pkn.nl of 
even bellen 272860. 
 

Wolken of nieuwe 
kansen…. 

 
In de vakantie hebben 
jullie allemaal een brief 
gehad over de vacatures 
van predikanten in de 
wijken Radewijk en 
Marslanden. Wat heeft 
dat met ons te maken in 
Baalder? Wel, het is zo 
dat er in deze beide 
wijken sámen 0,8 minder 
predikant terugkomt dan 
voor die tijd. Nu gaat de 
Algemene Kerkenraad de 
komende maanden kijken 
hoeveel iedere wijk aan 
arbeidskracht moet 
inleveren voor die andere 
wijken. Want het zou 
natuurlijk niet eerlijk zijn 
als er in alle wijken wél 
een kerkelijk werker of 
predikant zou zijn behalve 
in Marslanden en 
Radewijk. Dat kan voor 
ons dus betekenen dat 
onze wijk minder een 
beroep op ds. van der 
Wel kan gaan doen. In de 
dienst van 24 september 
willen we daar ook wat 
(niet teveel!) aandacht 
aan geven. Nu kun je dit 
zien als “wolk”. Dat is het 
aan de ene kant natuurlijk 
ook. Je kunt het ook zien 
als “kans”. We zijn een 
wijk waar enorm veel 
door vrijwilligers wordt 
gedaan en als je in de 
bijbel de bedoelingen 
leest van wat een 
gemeente is, dan is daar 
het diepe geloof, dat veel 
mensen gaven en 
talenten hebben 

gekregen en dat een 
gemeenschap juist sterk 
is als dat bloeit. Dus er 
zitten ook kansen in! 
 

De zonnebloemen 
 
In de voorlaatste dienst 
voor de zomer was het 
thema “bloei in de kerk”. 
Er zijn die dienst toen 
zonnebloempitten 
uitgedeeld. De zonne-
bloem is een prachtig 
symbool voor een mens 
(en gemeenschap, zoals 
de kerk!) die zich wil laten 
inspireren door God. De 
bloem draait mee met de 
zon om zoveel mogelijk 
licht op te vangen en 
daardoor móói en tot 
bloei te komen. Een 
plezier voor zichzelf en 
een plezier voor insecten, 
mensen die ernaar kijken 
enz.! Die zonnebloem-
pitten konden worden 
geplant en wie de 
grootste zonnebloem 
weet te kweken, die wint 
de grote Baalder 
zonnebloementaart.  
Wie denkt dat hij/zij wint? 
Bel of mail naar ds. Wim 
van der Wel (272860, 
w.vanderwel@pkn.nl) en 
ik kom meten. En wie 
weet kun jij dan taart 
eten! 

 

Het eetcafé 
 
Vorig seizoen zijn we 
gestart met een 
experiment: een eetcafé 
één keer in de maand 
gerund door vrijwilligers 
waar mensen die 
alleengaand zijn en/of 
mensen die het knap krap 
hebben gezellig met 
elkaar kunnen eten. Het 
initiatief komt van onze 

diaconie i.s.m. het 
noaberschap en de 
boerderij. Daar wordt dan 
ook gegeten en 
gezelligheid gevonden! 
Dat blijkt een succes te 
zijn en daarom gaan we 
er dit seizoen mee door. 
Op 19 september zal de 
boerderij weer voor het 
eerst geopend zijn. Vanaf 
donderdag 14 september 
kunnen mensen die graag 
mee-eten dit telefoon-
nummer bellen: 
0633479569. Je kunt je 
dan aanmelden óf direct 
óf via de voicemail. De 
tweede keer zal op 17 
oktober zijn. Dan geldt 
hetzelfde v.w.b. het 
aanmelden vanaf 
donderdag 12 oktober. In 
principe is het eten gratis, 
mede omdat Plus Alfring 
ons helpt, maar wie wil 
kan een vrije gift geven. 
Maar…., mee-eten en 
gezelligheid, dát is het 
hoofddoel. 
 

De 30+groep: 
 
Die start ook weer en wel 
op 3 oktober. Het is een 
groep van mensen van zo 
35 jaar en ouder. We 
komen ongeveer om de 
14 dagen samen op 
dinsdag bij één van de 
deelnemers. We 
bespreken onderwerpen, 
die te maken hebben met 
geloven en ons dagelijks 
leven. De ene keer is de 
dominee er wel bij, de 
andere keer niet. De sfeer 
is open, de kring ook. Wil 
je meedoen? Bel of mail 
naar: 272860 of 
w.vanderwel@pkn.nl 
 
 
 

Een beroep doen op het 
BOALDER NOABERSCHAP? 
Bel met Bert Slijkhuis 
(coördinator) 06-33479569. Hij 
helpt u verder! 
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