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Supermarkt  
in Baalder 

 
Plus Alfring is helaas al 
bijna 2 jaar dicht….. Toen 
dat gebeurde werd aan 
ons als kerk door iemand 
buiten onze gemeente 
gevraagd of wij als kerk 
daar niet wat aan konden 
doen. Bijzondere vraag 
aan een kerk…. Of 
misschien een teken dat 
we langzamerhand in 
onze wijk bekend staan 
als “die lui van de kerk 
hebben hart voor de 
wijk….?” Hoe ook, samen 
met een goed stel 
mensen van het 

Noaberschap, mensen uit 
onze wijk die betrokken 
zijn bij de gemeente-
politiek, leden van de 
GKV, van de wijk-
vereniging én van onze 
kerk is een groep mensen 
écht al een hele tijd aan 
het kijken of er iets kan 
gebeuren voor onze wijk 
op supermarktgebied. 
Kerk gaat ook over “het 
dagelijks brood!!”. In de 
praktijk is het heel 
moeilijk om iets van een 
buurtsuper te creëren. 
Dat heeft te maken met 
bestemmingsplannen, 
met geschikte kandidaten 
enz., kortom een heel 
verhaal. We geven die 
moed evenwel nog niet 

op. Wat nu wél gelukt is, 
is dat de fa. Rooth uit 
Dedemsvaart vanaf 1 
oktober op 
dinsdagmorgen op twee 
plekken  met hun rijdende 
winkel op standplaatsen 
in Baalder komt te staan. 
Over het hoe en wat volgt 
in de maand september 
langs diverse kanalen 
meer!  
Er zijn nog steeds 
regelmatig geluiden van 
ouderen, mensen met 
jonge kinderen die 
aangeven het heel 
vervelend te vinden dat er 
geen “winkel dichtbij” is. 
Op deze manier doen we 

er wat aan…. 

Het leven in de kerk 
 
Een vriendin van mij gaf mij, voor mijn vakantie, 2 boeken mee met in totaal zo’n kleine 
2500 pagina’s over het kerkelijke leven in de Middeleeuwen. Ik heb meer gedaan dan alleen 
lezen, maar heb beide boeken in 1 week uitgelezen en gesmuld van alle intriges, 
machtsspelletjes, handelsgeest en preken die hel en verdoemenis trachten te brengen 
onder de toehoorders. Als je al die verhalen zou plaatsen in de huidige tijd, dan zouden we 
zeker geen kerk meer aan de gang kunnen houden, laat staan vertrouwen hebben in de 
kerkelijke leiders. Hoewel, is er zoveel veranderd? We kennen nog steeds de worsteling van 
de Katholieke Kerk. Ik hoorde vanmorgen op het journaal over de Hadj waarin een moslim 
sprak over de vernietiging van de vijanden van zijn geloof. Wat steekt er achter de 
berichtgeving rondom de Jehovagetuigen en kunnen we spreken van een opbouwende 
samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen in Hardenberg? Als je dit 
allemaal met negatieve gevoelens zou gaan bekijken, dan is de wereld inderdaad niet 
anders, dan in de Middeleeuwen. Gelukkig is dat, tenminste in mijn beleving, niet zo. 
Tijdens mijn eerste reis naar Israël mocht ik slapen bij een Palestijns gezin. Zij waren ervan 
overtuigd, dat er ooit vrede zou komen tussen de Palestijnen en de Israëlieten. Maar ook, 
dat die vrede niet via de politiek zou komen, maar door de moeders (!) die voor de 
opvoeding zorgden. Binnen de kerk, ook onze kerk, zijn mensen bezig om in kleine stapjes 
toenadering te zoeken naar elkaar. En met elkaar zijn we een gemeenschap van 
anderskleurigen, andersdenkenden, andersgelovenden, anders zijn. Samen hebben we de 
verantwoordelijkheid voor deze wereld. En dat, zo heb ik gelezen, is nu anno 2018 niet 
anders dan in de Middeleeuwen: Het besef dat we er voor elkaar moeten zijn en dat we 
samen deze wereld kunnen kleuren, zodat iedereen zich daar thuis zou moeten voelen. Dat 
gaan we ook dit jaar doen in alle verschillende vormen! 
Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 

http://www.protestantsekerk.nl/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten 
 
Op 9 september vieren 
we met elkaar de start 
van het seizoen.  
Hè, hè…., mooi dat we 
weer samen kunnen 
komen na een lange tijd 
zonder diensten in de 
Kamp!!  Het thema voor 
deze dienst is “een goed 
gesprek”. Dat is een 
thema dat landelijk dit 
jaar door de Protestantse 
kerk wordt aangereikt. In 
de dienst besteden we 
aandacht aan een 
bijzonder gesprek dat 
Jezus heeft met iemand, 
denken we na over wat 
een goed gesprek is én 
wat God daarin voor 
inspirerends kan 
betekenen. Wanneer en 
met wie voerde jij, u voor 
het laatst een goed 

gesprek? Het 
liedboekkoor werkt mee, 
ds. Wim van der Wel is 
de voorganger en na 
afloop van de dienst is er 
een mooie startactiviteit 
zowel voor kinderen als 
voor volwassenen, 
bedacht door Marit van 
Olst, Jennifer ter Horst, 
Anja Reins en Marloes 
Oldehinkel. Tijdens de 
dienst is er uiteraard TOZ 
en een activiteit voor de 
kinderen. 
 
Op 23 september is het 
de zondag van “samen 
maken we er iets moois 
van”. Ik weet niet of dat 
het exacte thema wordt, 
maar het komt er wél op 
neer. Het is de zondag 
waarop we afscheid 
nemen van een aantal 
mensen die 
ouderling/diaken zijn 
geweest én waarop we 
nieuwe mensen welkom 
heten. Met wat geluk – 
als alles loopt zoals we 
plannen – kunnen we dan 
ook delen van het nieuwe 
beleidsplan presenteren.  
 
Een groep mensen – Jan 
Bakker, Henk Dunnewind, 
Elise Monshouwer, 
Gerwin Woertel, Mirjam 
Meilink, Marjolein Evers, 
Martien Kuilder, Jans en 
Geesje Schuurman en 
Wim van der Wel – is 
bezig een mooi 
inspirerend plan te 
schrijven over hoe we de 
komende jaren kunnen 
groeien en bloeien als 
gemeente. Zeer de 
moeite waard!  
 
Op 14 oktober vieren we 
een doopdienst. Daarin 
dopen we waarschijnlijk 

twee kinderen. Het thema 
is “onvoorwaardelijke 
liefde”. Ieder mens is 
uniek! Dat is zo en we 
leggen er veel nadruk op! 
Je mag “jezelf worden”. 
Tegelijk legt dat soms ook 
een enorme druk op 
mensen: de neiging om 
perfect te willen zijn, 
moeten zijn. Wat zou nu 
juist de doop en de liefde 
van God daarover kunnen 
zeggen? Ik (wvdw) denk 
dat de doop – en de liefde 
van God -  een enorme 
ontkramping zou kunnen 
geven t.a.v. alle 
perfectionisme. Het koor 
zingt, er zal een TOZ 
activiteit zijn én een 
kinderactiviteit. Ds. Wim 
van der Wel is de 
voorganger en na afloop 
is er uiteraard wat lekkers 
en koffie, thee en 
limonade 
 
Op 28 oktober is er 
opnieuw dan een 
Baalderdienst. Thema is 
nog onbekend. Wat wél 
bekend is, is dat de band 
die morgen zorgt voor de 
begeleiding. Let op de 
berichten op Facebook en 
anderszins in die tijd! 
 

 
Iedereen is 

welkom, 
(neem gerust iemand mee) 

 
Zo’n vijf tot zes keer per 
jaar doen we in onze wijk 
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een folder rond van één 
van onze diensten. Kerst, 
Pasen, Pinksteren, Top 
2000, laatste zondag van 
het kerkelijk jaar én ook 
de startdienst. Waarom? 
We proberen in onze wijk 
op veel manieren bij te 
dragen aan een positieve 
sfeer. Vaak doen we dat 
met andere organisaties 
zoals het Noaberschap, 
de wijkvereniging, de 
GKV. Soms doen we 
sommige activiteiten ook 
alleen. Daarom doen we 
mee aan het 
Noaberschap, de 
moestuin, organiseerden 
we met de GKV, 
wijkvereniging en het 
Noaberschap het Baalder 
festival in juni. We doen 
dat omdat geloven in God 
iets vreugdevols, moois 
en inspirerends is. En 
soms ook moedgevend, 
troostend. Lange tijd zijn 
we heel bescheiden 
geweest in het uitnodigen 
van mensen om mee te 
komen vieren en/of een 
keertje te komen kijken. 
Het is goed dat we het 
geloof niet willen 
opdringen. Niemand van 
ons vindt het fijn als je 
iets opgedrongen krijgt. 
Tegelijk kun je daarin 
soms ook te 
terughoudend zijn: je kunt 
ook als je zélf iets mooi 
vindt aan een ander 
vragen “hé, heb je zin om 
een keer mee te 
gaan….”. Waarom zou je 
dat niet doen als het om 
de kerk gaat, als je dat 
bijvoorbeeld ook bij 
HHC/Hardenberg 85 of 
de korfbal enz. doet? Je 
kunt een ander ook een 
enorm plezier doen door 
hem/haar mee te 
nemen….. Iedereen is 

altijd welkom bij de 
kerkdiensten, net zoals 
iedereen naar 
HHC/Hardenberg 85 kan. 
Maar soms is het nét 
even fijn als iemand je 
een keertje meevraagt, 
omdat je uit jezelf niet zo 
snel gaat. Wel…, elk 
adres in Baalder krijgt 
een uitnodiging voor de 
startdienst. Als u/jij nu 
kennissen/buren kent die 
het wellicht mooi vinden 
om een keertje mee te 
gaan, vraag ze gerust. 
Natuurlijk is iedereen 
welkom! 

 

De Baalderpot 
 

Bij deze nieuwsbrief is 
ook een brief met een 
verzoek om een 
bijdrage voor de 
Baalderpot. Ieder jaar 
in januari is er de actie 
kerkbalans, waarin aan 
alle gemeenteleden 
geld wordt gevraagd. 
Daaruit worden 
bijvoorbeeld de 
salarissen van de 
predikanten, kerkelijk 
werkers en kosters 
betaald en bijv. de huur 
van de Kamp en het 
onderhoud van de 
kerkgebouwen. Maar er 
is ook een heel aantal 
activiteiten dat we 
betalen uit de 
Baalderpot: de 
kerstversieringen of 
andere versieringen in 
de Kamp, de spullen 
voor de kinderoppas, 
voor de band, voor 
jeugdactiviteiten, voor 
het Baalderfestival enz. 
Die betalen we uit de 

Baalderpot. Het is ruim 
vier jaar geleden, dat er 
een actie was voor de 
Baalderpot. We doen 
dus écht zuinig én 
daarbij: er zijn geregeld 
mensen uit onze wijk 
die een gift doen voor 
de Baalderpot. Daarom 
hebben we heel lang 
geen rondgang hoeven 
te doen, maar nu is de 
bodem van de pot in 
zicht ….. Doet u, doe jij 
mee? Zou prachtig zijn! 
 

 
 

 
 

Plannen voor het 
komend seizoen 

 

Het beleidsplan is bijna 
klaar…… Zo’n woord 
klinkt saai, maar dat is het 
niet. De manier waarop 
we gemeente zijn in onze 
wijk is eigenlijk het 
resultaat van het 
beleidsplan zoals we dat 
5 jaar geleden samen met 
elkaar hebben bedacht! 
Toen hebben we er heel 
goed over nagedacht: 
hoe willen we in ónze wijk 
Baalder zo goed mogelijk 
samen kerk zijn, 
gemeenschap zijn? Dat 
hebben we in de 5 jaren 
daarna uitgevoerd tot wat 
het nu is. Nu is het zaak 
om stil te staan bij wat we 
hebben, hoe we nu 
samen in de wijk en voor 
de wijk kerkgemeenschap 
zijn én hoe willen we 



uitbouwen en groeien 
waar dat kan? Wat kan er 
anders, beter? Wat is ook 
goed om evt. mee te 
stoppen? Hoe kunnen we 
groeien in onze 
verbondenheid met God, 
met elkaar, met de wijk?  

 
Wat staat daar nu bij in 
de weg? 
Op het moment van 
schrijven van deze 
nieuwsbrief zijn die 
plannen nog niet klaar. 
Het is dus net wat te 
vroeg om daar van alles 
en nog wat over te 
schrijven. Wat wél 
doorgaat…. 

 
 

Kring 25+ 
 
Al een aantal seizoenen 
komt deze groep samen. 
We praten over allerlei 
onderwerpen uit ons 
leven en proberen dat 
telkens te verbinden met 
ons geloven in God. Als 
je belangstelling hebt: 
w.vanderwel@pkn.nl In 
de regel komen we bij 
elkaar op 
dinsdagavonden zo 
iedere 14 dagen. Het is 
echt een mooie groep 
mensen!  
 

 

Kring 35+ 
 
Eigenlijk hetzelfde 
verhaal. Ook al een heel 
mooie groep mensen. 
Belangstelling: 
w.vanderwel@pkn.nl Ook 
deze groep komt om de 
14 dagen samen op 
dinsdagavonden – 
precies die avond dat die 
andere groep dan niet….. 
  
 

Zondagmiddag 
voor 

alleengaanden 
 
 

Binnenkort zullen ook de 
zondagmiddagen voor 
alleengaanden weer 
starten. Deze worden 
telkens gehouden op de 
zondagmiddagen waarop 
de Baalderdiensten zijn. 
Mensen die het gezellig 
vinden om met elkaar iets 
te doen, praatje, spelletje, 
wat drinken zijn van harte 
welkom op die middagen 
in de wijkboerderij. Let op 
de berichten op 
Facebook/kerknieuws 
daarover! Bent u, ben jij 
er nog nooit geweest? 
Gewoon een keer 
proberen!!! 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Het eetcafé 
Voor mensen die zin 
hebben in gezelligheid, 
lekker eten waarvoor je 
alleen een vrije gift hóeft 
(moet niet) geven: op 18 
september is weer het 
eerste eetcafé in de 
wijkboerderij. Vanaf 13 
september kun je je 
aanmelden via 
0633479569 door in te 
spreken of te 
whatsappen. Gewoon een 
keer proberen! 
 

 

  
 

mailto:w.vanderwel@pkn.nl
mailto:w.vanderwel@pkn.nl

