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Plus 

boodschappen-
pakketactie 

 
Afgelopen jaren was de 
Plus nog in onze wijk. 
Helaas……. Afgelopen 
jaren spaarden we als 
wijk ook pluszegels als er 
weer een boodschappen-
pakketactie was. Een 
heel aantal mensen is na 
de sluiting van de Plus 
klant geworden van de 
Plus in Baalderveld. 
Anderen zoeken het 
“dagelijks brood” in de 
stad. Hoe ook…., onze  
 

 
 
diakenen, de mensen van 
het  

Noaberschap, de mensen 
van de GKV Baalder zijn 
in overleg gegaan met de  

diaconieën in Baalderveld  
 
en het Baaldervelder 
noaberschap en de Plus 
boodschappenpakket-
actie kunnen we toch 
opnieuw opstarten, omdat 
de Baaldervelder 
diaconieën bereid zijn 
met ons te delen. We zijn 
daar gewoon blij mee. Wij 
mogen dus voor mensen 
uit onze wijk meedelen 
van de opbrengsten die 
uit de Pluspakkettenactie 
in Baalderveld gehouden 
wordt. Dus…, winkel je in 
Baalderveld…., heb je 
zegels over….., deel ze 
alsjeblieft! 
 

En het geschiedde 
 

In veel vertalingen van de Bijbel begint Lucas 2 met: “En het geschiedde in die dagen...” Het 
gaat me om dat woord “geschiedde”. In dit woord herkennen we natuurlijk de term 
“geschiedenis”. Dat wat gebeurd is. Wat ooit was. Eigenlijk wel raar, dat met deze term de 
Bijbel een soort van geschiedenisboek wordt. Extra vreemd omdat we ons in deze tijd (de 
adventstijd) vooral richten op de toekomst. Het verwachten van de komst van Jezus. Toch is 
dit waar we in de kerk steeds mee bezig zijn, het verbinden van het verleden met de 
toekomst. Deze nieuwsbrief wordt afgesloten met een lied uit de kerstmusical “de moeite 
waard!” Het eerste couplet zegt dat we moeten blijven zoeken naar dat kind wat is geboren, 
terwijl het tweede vertelt dat we andere mensen moeten vertellen wat Jezus betekent en het 
laatste geeft ons hoop. Hoop op de toekomst, dat er vrede zal zijn, genoeg voor alle 
mensen, liefde voor iedereen. Voor wie dat gelooft.  
“Voor wie dat gelooft…” Dus alleen gelovigen hebben het recht op die vrede en liefde? Nee, 
dat staat er niet. Iedereen die gelooft in vrede, hoop, liefde enz. zal dat ook vinden en 
misschien nog wel veel meer geven. Maar, wat voegt dan het (ons) geloof toe? 
Een ander woord voor geschiedenis is “historie”.  Een ander woord voor historie is verhaal, 
vertelling. De verhalen over ons geloof zijn gebundeld in de Bijbel. Ze leren ons over onze 
geschiedenis (jazekers, dus ook een geschiedenisboek), over wat er is gebeurd en over 
waar de wereld naar toe gaat. In zekere zin science fiction ( verhalen die speculeren over 
wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren). Speculeren, we weten inderdaad niet of dat 
wat in de Bijbel over de toekomst staat ook werkelijk gaat gebeuren, maar we mogen dat 
geloven, verwachten. Ik ben weer terug bij advent. De tijd van verwachten, van geloven in 
dat kind op zoek naar een betere wereld. Dichtbij en verder weg. Ik wens u allen goede 
kerstdagen en een jaar waarin wij allen de energie mogen krijgen om te geloven in een 
wereld vol hoop, geluk en liefde (hoe breekbaar dat voor sommigen onder ons ook zal zijn).  
Jan Bakker. 
 

http://www.protestantsekerk.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten 
 
Kerst! 
 
Op 24 december vieren 

we met elkaar in Baalder 
kerst! Dat doen we 
verspreid over twee 
kerstnachtdiensten.  
 
Om 19.00 uur is er het 

KINDERKERSTFEEST. 
Ruim 40 kinderen spelen 
mee in het kerstverhaal 
en er is ook een koortje 
van kinderen van zo’n 14 
kinderen. De nu-je-
onderweg-band zorgt 
voor de begeleiding, 
Mirjam Meilink begeleidt 

de kinderen en ds. Wim 
van der Wel zorgt voor 
“de rode draad”. Een 
prachtig samenspel wordt 
het! Na afloop is er 
chocolademelk. Let op: 
de zaal is open om 18.30 
uur! Het thema is 
“Lichtpuntjes in het 
donker”. 
 
Dan is er om 22.00 uur 
DE TRADITIONELE 
KERSTDIENST. Met 
elkaar zingen we 
prachtige kerstliederen, 
uiteraard is er de lezing 
uit Lucas 2, over het Kind 
in de voerbak én de 
herders op het veld. 
Muziek is er van Bert 
Slijkhuis, organist, Herald 
Schepers en Jan-Jaap 
Boessenkool spelen 
feestelijk op de trompet 
en Mark Boessenkool 
speelt op de marimba en 
dat kan hij heel goed. Het 
liedboekkoor zingt met en 
voor ons. Het thema is 
“Reiken naar het 
Licht…..”. Ds. Wim van 
der Wel is de voorganger 
en na afloop is er 
Glühwein. De zaal is 
open vanaf 21.30 uur. 
 

 
 
Op 14 januari begroeten 
we elkaar voor het eerst 
in het nieuwe jaar, een 
nieuw begin! Dat nieuwe 
begin symboliseren we 
extra omdat we in deze 
dienst meerdere kinderen 
gaan dopen. Het precieze 
getal is nu nog niet 
bekend, maar het zijn er 
in ieder geval 3 en 
maximaal 4. De nu-je-
onderweg-band zorgt 
voor de begeleiding en 

ds. Wim van der Wel is 
de voorganger. Uiteraard 
is er TOZ en een activiteit 
voor de kinderen van 
groep 1-6 en 
koffie/limonade/thee na 
afloop. 
 
Op 28 januari vieren we 
de tweede dienst in het 
jaar. Thema is dan “Al dat 
geweld in het oude 
testament…, wat moet je 
dáár nou weer mee?”. 
Aan het begin van het 
seizoen hebben we 
mensen gevraagd 
thema’s te noemen, die 
hen prikkelen. Deze 
scoorde hoog! Voor mij 
(wvdw) als voorganger 
een uitdaging. De meeste 
van die gewelddadige 
verhalen sla ik graag 
over…… Nu moet ik 
eraan geloven….. Het 
liedboekkoor zingt mee! 
Er is TOZ en voor de 
kinderen van groep 1-6 
een mooie activiteit. En 
na afloop is er 
koffie/limonade/thee. In 
elk geval een vredig 

einde….. 
  

Waar we (kunnen) 
kerken! 

 
De wijkkerkenraad van 
wijk Baalderveld heeft 
besloten om vanaf 1 
januari as. hun 
wijkdiensten op de 1e en 
3e zondag van de maand 
te gaan houden. 
Voorheen deden ze dat, 
net als wij in Baalder, op 
de 2e en 4e zondag. 
Reden voor hen: er zijn 
mensen uit Baalderveld 
die ook wel eens in 
Baalder willen komen 
kijken bij onze diensten. 
Geregeld zien we nu 

Colofon 

 

Redactie:  
Wim van der Wel 
Jan Bakker 
6e Jaargang 
Nummer 32 
December 2017 
 
e-mail: 
info@pknbaalder.nl 
website: 

www.pknbaalder.nl 
twitter: 
#pknbaalder 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizxq28tO3XAhWLmLQKHWdgBCYQjRwIBw&url=http://www.kerstweb.nl/index.php?naam%3Dkleurplaten&psig=AOvVaw2zP2O9Bm-uG4qWIeoXvNVr&ust=1512375598386816
http://www.paschalisschool.nl/news/411/15/Definitief-programma-Kerst-2016/
mailto:info@pknbaalder.nl
http://www.pknbaalder.nl/


eens gasten uit 
Baalderveld. Dat zal nu 
wel iets meer worden. 
Hoe meer zielen….! 
Omgekeerd biedt het ons 
als gemeenteleden op 
zondag 1 en 3 van de 
maand om óf naar het 
centrum óf naar 
Baalderveld te gaan. Voor 
wie dat wil, vooral doen!! 

 
Ouderenmorgen 

 
Op 31 januari is de 
wijkboerderij weer open 
voor een gezellige 
koffiemorgen voor 
mensen van 70+. Dat 
geldt zowel voor onze 
“eigen leden”, maar wie 
andere mensen kent die 
zin hebben om mee te 
komen: ieder is welkom. 
Uiteraard is er gewoon 
lekkere koffie, thee, cake 
en gezelligheid, maar we 
hebben ook weer een 
gastspreker. In dit geval 
is dat de heer Dirk Hoek. 
Hij zal een presentatie 
geven over de 
Forensische Opsporing 
(FO) vroeger Technische 
Recherche. 
Hierin zal hij e.e.a. 
vertellen wat de F.O. voor 
werkzaamheden verricht 
en wat voor methodes er 
onder andere gebruikt 
worden om verschillende 
sporen zichtbaar te 
maken. 
 
Dat het werk van FO 
belangrijk is, wordt steeds 
duidelijker. 
De rechten van een 
verdachte zijn zo 
uitgebreid, dat er nog 
maar weinige zijn die uit 
zichzelf gaan bekennen. 
En dan zijn sporen heel 
belangrijk. Stille getuigen, 

Eetcafé 
 
Op 19 december is er een 
bijzonder eetcafé, vlak 
voor de kerst. Er zal een 
verrukkulluk stamppot-
buffet worden gemaakt!  

 
Voor ieder die zin heeft in 
stamppot zuurkool, 
hutspot, boerenkool met 
worst, spel en 
gezelligheid: wees 
welkom. 
Het wordt weer 
geserveerd door 
vrijwilligers en iedereen is 
welkom, maar zeker zijn 
mensen die alleen zijn, 
die het knap krap hebben 
en die behoefte hebben 
om lekker een keer 
samen te eten! Doen dus.  
 
Vanaf donderdag 14 
december kunnen 
mensen die graag mee 
eten dit telefoonnummer 
bellen: 06-33479569. Je 
kunt je dan aanmelden of 
direct of via de voicemail. 
In principe is het eten 
gratis, mede omdat Plus 
Alfring ons helpt en de 
diaconie sponsort, maar 
wie wil en kan, mag een 
vrije gift geven. Maar …. 
Mee eten en gezelligheid 
is het hoofddoel. 
 
Hetzelfde geldt voor 23 
januari! Wat er dan wordt 
geserveerd is nu 
uiteraard nog niet 
bekend, maar dat de 
vrijwilligers lekker koken 
staat vast. Wie dus dan 
wil komen …… Vanaf 
donderdag 18 januari is 
het hierboven genoemde 
nummer weer bereikbaar.  

 
die niet liegen worden ze 
genoemd!. 

25+ 
 
De 25+ kring is een 
prachtige kring van 
mensen. Ze zijn al het 
hele seizoen aan het 
praten met elkaar, 
ongeveer om de 14 
dagen op een dinsdag, 
maar vanaf januari schuift 
ds. Wim van der Wel ook 
weer aan. Zin dan ook 
aan te schuiven en om 
mee te praten over leven, 
geloven en een stel 
mooie mensen te 
ontmoeten? We starten 
weer op 16 januari, 20.00 
uur. Wil je meedoen en 
weten waar? FF contact 
met w.vanderwel@pkn.nl 

 
Onze dominee ook 

naar ….. 
 
Veel mensen hebben er 
vast al wat van gehoord, 
maar onze wijkpredikant 
gaat vanaf januari a.s. 
voor 0,1 fte voor 
Heemseresch (rond de 
Hessenwegkerk) werken. 
Reden: bezuinigingen en 
daarom herverdeling van 
predikantsplekken en 
kerkelijk werkers. Zo 
levert Baalderveld bijv. 
0,2 fte in en gaat de 
predikant of kerkelijk 
werker van Baalderveld in 
Marslanden werken.  
Het is het gevolg van het 
feit dat we bezuinigen 
moeten als totale 
kerkelijke gemeente.  
Delen van werkkracht, 
delen is een woord dat in 
het geloof heel wezenlijk 
is. Uiteraard is het 
gewoon jámmer, dat we 
moeten inleveren, maar 
het zou niet eerlijk zijn als 
andere wijken géén of te 
weinig fte hebben onder 

mailto:w.vanderwel@pkn.nl


de omstandigheden en 
wij teveel.  
Het eerste jaar gaat ds. 
van der Wel vooral bezig 
in Heemseresch met het 
meehelpen aan een 
nieuw beleidsplan daar. 
Ze willen in Heemseresch 
graag meer “missionair 
gemeente zijn” en dat is 
precies de studie waar hij 
mee bezig is.  
Uiteraard moeten we 
kijken hoe we met elkaar 
als gemeente gewoon 
doorgaan met de dingen 
die we allemaal doen. 
Eén van de krachtige 
dingen in onze wijk is, dat 
er heel veel mensen zijn 
die verantwoordelijkheid 
willen dragen voor een 
stukje werk. Als we daar 
nu gewoon mee 
doorgaan…., dan is die 
0,1 minder best goed op 
te vangen met elkaar. 
Kan het ons misschien 
zelfs nog een stukje 
bewuster worden, dat een 
kerkelijke gemeente 
vooral iets is van 
“samen!” waarin een 
predikant een rol mag 
spelen, maar de 
hoofdrol…, die is voor 
ons allemaal en voor 
God.  
Uiteraard wordt er vanuit 
de kerkenraad met ds. 
van der Wel meegekeken 
hoe de werkzaamheden 
voor hem wél te doen 
blijven nu er net wat 
minder tijd is voor het 
werk in onze wijk. 

 
Actie kerkbalans 

 
Om daar direct maar op 
door te borduren: straks 
in januari wordt ons 
allemaal weer gevraagd 
wat we voor 2018 aan 

kerkelijke bijdrage willen 
geven. Het zou geweldig 
zijn als we met elkaar 
zóveel geven, dat we niet 
opnieuw in de komende 
periode moeten inleveren 
met elkaar. Dat ligt aan 
ons allemaal samen, 
opnieuw, samen!  
Misschien gewoon een 
vraag: is de kerk voor jou 
een “goed doel” waar je 
een tientje aan geeft? Is 
de kerk voor jou een 
vereniging waar je lid van 
bent en waarvan je weet, 
dat we het met elkaar 
moeten dragen? Wat kun 
je missen? De aardigheid 
van kerk is dat je zélf 
bepaalt wat je wilt geven 
en kunt geven! Maar 
hoeveel we SAMEN 
geven, bepaalt ook mede 
hoeveel dominees en/of 
kerkelijk werkers er 
kunnen werken om ons 
SAMEN te helpen door te 
gaan met geloven en kerk 
zijn. 
 

Wijkontmoetingen 
 
Heel veel jaren hebben 
we “groothuisbezoek” 
gedaan. In zekere zin 
kwamen daar telkens 
dezelfde mensen, 
mensen die vooral van 
praten en een goed 
onderwerp houden.  
 
Dit jaar gooien we het 
over een andere boeg en 
gaan wijkteams zélf 
avonden beleggen, 
waarbij ontmoeting en 
gezelligheid vooral 
centraal staan. Als het 
goed is, krijgen jullie 
vanzelf een uitnodiging. 
Laat je verrassen en hoor 
je tot de club van mensen 
die eigenlijk nooit kwam, 

kom gewoon aan. En 
kwam je altijd al: mooi 
mee doorgaan! 
 

Een lied 
 
Gloria!  
Dit is het teken dat wij 
jullie geven: 
Een kind is geboren, 
vannacht in een stal. 
Het ligt in een kribbe. 
In doeken gewikkeld. 
Stop niet met zoeken, 
tot je ’t vinden zal! 
 
Gloria!  
Het is een wonder. 
Uniek en bijzonder. 
Dit kind in de kribbe. 
Dit prille begin brengt 
hoop en brengt vrede 
in dorpen en steden. 
Vertel alle mensen  
van dit koningskind! 
 
Gloria! 
Feest in de hemel 
Dit kindje brengt hoop! 
Vrede op aarde 
Voor wie het gelooft! 
Feest in de hemel 
Dit kindje brengt hoop! 
Vrede op aarde 
Voor wie het gelooft! 
 
 
 Baalder Noaberschap 

 
We noemen het niet zo vaak 
meer…, het is al zo 
ingeburgerd! Mooi is dat!  
Maar deze keer toch een 
keertje weer: Wie hulp nodig 
heeft bij huishoudelijke 
klussen, technische klussen, 
formulieren invullen enz., 
enz……, bel het nummer van 
het Noaberschap.  
 
De coördinator komt langs en 
zal kijken of er een vrijwilliger 
is vanuit de wijk – voor elkaar 
en met elkaar! – die u/jou kan 
komen helpen.  
Het nummer is: 06-18408032. 

 


