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De band van 
Baalderbands 

 

Velen hebben er naar 
uit gezien, maar op 11 
november is het zover! 
Dan is er weer een 
muzikale ontmoeting 
tussen de band “Light” 
en onze “nu-je-
onderwegband”. Om 
19.00 uur vieren we die 
ontmoeting in Sporthal 
de Kamp en het is een 
echte aanrader om 
vooral vroeg te komen, 
want die avonden zijn 
vaak bom-en-bom-vol. 
De kinderen mogen  

een lampion 
meenemen – het is per 
slot 11 november - . 
Afwisselend zullen de 
bands spelen én ze 
spelen ook samen en 
wij mogen vooral 
genieten en 
meezingen.  
 

 
 
De band van Baalderbands 
2016 

Twee predikanten 
zullen ook allebei weer 
een kort – kort is de 
opdracht!!! – verhaal 
houden. Het is mooi dat 
GKV en PKN dit weer 
sámen vieren. 
Iedereen: welkom! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De (h)eerlijkheid van een kind 
 
Afgelopen zondag (14 oktober) mochten er vier kinderen gedoopt worden. Onze dominee 
las daarbij over de peuters/kleuters die bij Jezus gebracht werden door hun moeders en 
vervolgens weggestuurd door de discipelen. Poepluiers, huilbaby’s, van alles werd 
meegenomen als redenen voor het wegsturen. Jezus liet ze wel komen omdat hij de 
heerlijkheid van kinderen weet te waarderen. Ik kreeg laatst te maken met de eerlijkheid: 
 
“Meester, jij was vroeger veel dikker hé!?” De jongen kijkt mij vragend aan. Ik zie aan zijn hele 
houding dat het een eerlijke vraag is en niet één waardoor hij aandacht kan krijgen. “Ja,” zeg ik, “dat 
klopt! Heb jij wel eens een pak suiker of een pak melk vast gehouden?” “O ja,” zegt de jongen en 
wacht af wat ik verder ga zeggen. “Als je 62 pakken suiker vast houdt, dan weet je hoeveel ik minder 
dik ben!” De jongen kan het bijna niet geloven. Verrassend is zijn antwoord: “Ik vind jou nog steeds 
lief hoor!,” zegt hij. Dan kun je toch niets anders zeggen dan: “Ik jou ook hoor!” 
Vanmiddag zegt datzelfde jochie: “Meester, heb jij ook een vriendin?” En weer kijkt hij mij met zijn 
grote kijkers aan. Automatisch, ik was iets aan het uitzoeken, antwoord ik: “Nee …!?” “O,” kwam de 
reactie, “ik dacht dat het juf N. was!”  
Uhm …. Die gedachte heb ik bij hem toch maar even op een zijspoor gezet . 

 
Die onbevangenheid missen wij als volwassenen heel vaak. Door psychologen wordt 
gezegd dat het komt, omdat “grote mensen” het goede en het kwade weten te 
onderscheiden. Het zal zo zijn. In ieder geval mogen we weten, dat juist “het zijn als een 
kind” heel bijbels is en dat met alle fantasieën, angsten, geluksmomenten, liefde 
(onvoorwaardelijk) en geluk. Zijn als een kind in de kerk. Ja het mag. Succes! 
  
Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 

http://www.protestantsekerk.nl/
http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2016/10/BVBB-27.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten 
 
Op 11 november vieren we 
een kerkdienst met de 
kinderen en leerkrachten 
van de BOVENBOUW van 
de Elzenhof. Uiteraard zijn 
álle kinderen en ouders en 
opa’s en oma’s welkom. Het 
thema van de dienst is 
“Mooi gelukkig.” De 
voorbereidingen zijn in volle 
gang en het is iedere keer 
weer een vreugde om met 
de leerlingen én 
leerkrachten van de 
Elzenhof zo’n dienst voor te 
bereiden. Er zijn mooie 
ideeën ontstaan en het is 
dan ook een aanrader om te 
komen. De nu-je-onderweg-
band gaat meewerken, ds. 
Wim van der Wel is de 

voorganger en er is 
kinderoppas voor de 
allerkleinsten. Na afloop is 
er limonade, koffie en thee. 
Deze diensten hebben altijd 
iets feestelijks en 
symboliseren ook de goede 
band tussen kerk en school! 
Mooi dat we het weer gaan 
vieren! 
 

Op 25 november is de 
laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Het thema is 
nog niet bekend, maar het 
heeft ongetwijfeld te maken 
met de hoop dat deze 
wereld ooit definitief Gods 
goede wereld zal zijn en alle 
leed en verdriet voorbij zijn. 
Op deze zondag noemen 
we altijd de namen van de 
mensen die in het afgelopen 
kerkelijk jaar gestorven zijn, 
steken een kaars voor hen 
aan, die de familie mee mag 
nemen na afloop. We krijgen 
de gelegenheid om kaarsjes 
aan te steken voor mensen 
die overleden zijn en aan 
wie we nooit uitgedacht 
raken omdat ze in ons hart 
zitten. Het is altijd weer een 
indrukwekkende dienst. 
Misschien is het een idee 
om mensen mee te nemen, 
die iemand – korter of langer 
– verloren hebben. Verdriet 
en hoop delen kan enorm 
troostend werken. Het 
liedboekkoor werkt mee, na 
afloop is er koffie, thee en 
limonade. Er is deze zondag 
wél TOZ en een activiteit 
voor kinderen van groep 1-
6, kinderoppas is er deze 
zondag niet. 

  

In de steigers (1) 
 
Er gebeurt op dit moment 
van álles en de rode draad 
van dat alles  is eigenlijk “in 
de steigers”. Een gebouw 

zet je in de steigers als er 
iets wordt verbouwd, 
veranderd, verbeterd, 
geverfd om op te knappen 
en te vernieuwen. Om te 
beginnen is er door een 
groepje vrijwilligers de 
ruimte van de kinderoppas 
(die ook oefenruimte van de 
band/koor is) gesausd. Het 
ziet er enorm fris uit! 
Daarnaast is er ook een 
mooi gordijn geplaatst 
(gemaakt!) dat de 
muziekinstrumenten 
afscheidt van de oppas én is 
er nieuw speelgoed. Die 
peuters hebben het daar nu 
echt tof!! Met dank aan de 
vrijwilligers, die dit allemaal 
hebben bewerkstelligd én 
aan de mensen die de 
oppas verzorgen! 

 

 
In de steigers (2) 

 
We gaan in de diensten met 
de thema’s uit Trefwoord – 
de godsdienstmethode van 
de Elzenhof – aan de gang. 
Op die manier komt er voor 
de kinderen meer 
herkenning tussen kerk en 
school. Het zijn vaak 
thema’s die te maken 
hebben met het alledaagse 
leven, dingen waar je als 
grote én kleine mensen 
tegenaan kunt lopen. De 
bijbelverhalen verdiepen de 
thema’s alleen maar. Op 
deze manier proberen we de 
link kerk-school te 
verdiepen. Maar dat niet 
alleen: op deze manier 
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hebben we ook telkens 
thema’s in de diensten die 
met ons dagelijks leven te 
maken hebben. 
Deze thema’s laten we ook 
terugkomen – althans dat 
gaan we proberen – op de 
30+ en 30- kring. Zo gaan 
we de thema’s uit de 
diensten/met de school 
breder aanpakken. 
Inmiddels zijn de eerste 
avonden daar al geweest en 
het blijkt dat de thema’s ook 
voor volwassenen genoeg te 
bieden hebben om over 
door te praten.  

 

In de steigers (3) 
 
We gaan ook met de school 
praten over een 
gezamenlijke liederenlijst. 
Ook mooi voor de kinderen: 
op deze manier zitten er 
voor hen veel herkenbare 
liederen in de diensten. We 
kunnen over en weer van 
elkaar liederen leren: 
kinderen die de liederen van 
de kerk leren, wij die 
liederen van de school 
leren. In het verleden – voor 
het nieuwe liedboek – was 
er een gezamenlijk (het 
groene boekje!) 
liederenrepertoire. Dat gaan 
we vernieuwen, zeker nu 
Youtube ons heel veel 
mogelijkheden biedt en alles 
digitaal kan worden geleerd 
en gepubliceerd (de 
beamer!) 

 

In de steigers (4) 
 
De TOZ (tiener-op-zondag) 
gaan we ook een nieuwe 
impuls bieden. Dat doen we 
én door het materiaal van 
Trefwoord én doordat we 
nieuwe mensen gaan 
aantrekken die TOZ gaan 
geven, zodat we het weer 
met twee mensen geven 
i.p.v. telkens ééntje alleen. 
Samen sta je sterker en 
daag je elkaar creatief uit. 
Daarnaast – maar hoe…, 

dat laten we nog even als 
verrassing – gaan we ook 
de PR voor de TOZ 
eigentijdser maken! We 
willen aan de kinderen 
duidelijk maken dat het 
gewoon tof is bij de TOZ en 
dat geloven en kerk zijn 
dingen zijn waar je blij van 
wordt. 

 

Koffiemorgen  
voor 70+  

 
De mooie zomer is weer 
voorbij. De lampen 
moeten alweer vroeg aan. 
Dat is wel weer wennen, 
want het hield maar niet 
op met het mooie weer. 
Wat hebben we er van 
kunnen genieten!! En wat 
hebben we veel buiten 
kunnen zijn. Nu is de tijd 
van “binnenpret” weer 
aangebroken. Dus ook 
weer koffieochtenden. De 
eerstvolgende is op 
woensdag 21 november 
in de Wijkboerderij. Inloop 
vanaf kwart voor tien. En 
er is koffie met koek uit 
de “bakkerij” van Ria van 
Steenbruggen. We 
hebben een mooi 
programma voor 
iedereen. De heer Gerrit 
Zweers, van autorijschool 
Zweer, komt ons 
vermaken met een 
Verkeersquiz!!! Aan de 
hand van deze quiz 
kunnen we onze 
verkeerskennis testen en 
zullen de ontwikkelingen 
van de laatste tijd op 
verkeersgebied 
bijgebracht worden. 
Kortom, een levendige 
morgen met volop 
gelegenheid voor vragen 
stellen. Thuis blijven is 
eigenlijk gene optie. Tot 
ziens op 21 november. 
Wijkdiakonie Baalder. 

In de steigers (5) 
 
Met de voormalige oudste 
groep van Rock Solid gaan 
we kijken hoe we eens in de 
maand een voor hen (en de 
wat oudere jongeren) 
aantrekkelijke korte 
kerkdienst kunnen houden. 
Die zal dan vanaf 12.00 uur 
gaan beginnen (meeste 
jongeren hebben de 
zaterdagnacht “nachtdienst” 
gehad), actuele thema’s, 
eigentijdse muziek én na 
afloop een gezellig moment 
met Hamburgers enz. 
hebben. Een aantal 
jongeren gaf aan dat ze de 
“Baalderdiensten” voor hén 
niet interessant vinden (en 
dus ook op een heel 
verkeerd tijdstip ). Super 
en eerlijk dat ze het 
aangeven en nog mooier dat 
ze willen mee denken over 
hoe we voor hen diensten 
kunnen organiseren die hen 
aanspreken. Wie weet 
ontstaat hier wel iets heel 
mooi nieuws. We zijn 
momenteel in de 
voorbereidingsfase maar 
hopen ergens óf december 
óf januari te starten. 

 

 
 

In de steigers (6): 
het beleidsplan 

 
Al de bovenstaande plannen 
en ontwikkelingen komen 
voort uit het nieuwe 
beleidsplan. Dat is al 



aangenomen door de 
wijkkerkenraad, maar er 
moet nog een aantal 
gegevens aan worden 
toegevoegd (statistische, 
over onze wijk!). Dat gaat in 
november gebeuren. Dan 
willen we dat graag gaan 
delen met jullie als wijkleden 
en daarvoor is al een avond 
gepland en wel op 14 
januari in de Elzenhof. 
Inloop vanaf 19.30 uur, 
aanvang 19.45 uur. Dat 
klinkt saai, beleidsplan, 
maar veel van hoe en wat is 
al eerder in gang gezet en 
komt voor een groot deel 
ook voort uit wat bij het 
vorige beleidsplan is 
aangegeven. Daarnaast 
worden de plannen ook 
concreet beschreven in het 
jaarplan, zodat we als 
wijkgemeente weten waar 
we voor staan en naar toe 
willen.  

 

 
 

Basiscathechisatie 
 
Na de herfstvakantie start 
de basiscatechisatie weer 
voor kinderen uit groep 7 en 
8. Ze krijgen allemaal een 
uitnodiging! En dan gaan we 
er weer iets moois van 
maken o.a. met een 
excursie naar het mooiste 
en oudste kerkje van 
Hardenberg! Er zullen drie 
bijeenkomsten voor de kerst 
zijn én drie erna. Het is ieder 
keer weer een mooie manier 
om met deze kinderen op te 
trekken, ze te leren kennen 
en met ze te praten over 
geloven. Een aantal weet 
daar veel van, anderen weer 
veel minder en juist zij 

stellen soms heel mooie 
vragen! 
 

 
Baalder 

noaberschap 
 
Het Baalder Noaberschap 
bestaat al weer ruim 5 jaar! 
Dit willen we vieren met een 
gezellig samenzijn voor alle 
vrijwilligers in de Elzenhof 
op 15 november. Maar we 
gaan tevens alle mensen die 
(nog steeds of als nieuw) 
vrijwilliger willen zijn 
opnieuw vragen zich aan te 
melden omdat er nogal wat 
verloop zit bij de vrijwilligers. 
Als het goed is hebt u 
hierover een folder gehad. 
Daarin werd ook een project 
aangekondigd om meer in 
contact te komen met onze 
Nieuwe Nederlanders.  
De rijdende winkel in 
Baalder is sinds 2 oktober 
een feit. Iedere dinsdag 
staat de winkel vanaf half 10 
bij de Wijkboerderij en vanaf 
11 uur bij de Baalderslag. U 
bent toch ook al geweest?  
Tenslotte: zoals u misschien 
wel weet kan er bij het 
Noaberschap een 
aanhanger en een 
elektrische heggenschaar 
worden geleend, maar nu 
ook een grastrimmer.  

  

Kring 35+ 
 
We proberen op een heel 
aantal manieren “in beeld” te 
blijven. Eén van de 
manieren is deze 
nieuwsbrief, waarvan we 
horen dat die goed gelezen 
wordt. Een andere manier is 
kerkklank, dat maandelijks 
bij mensen wordt bezorgd. 
Maar via internet zijn we ook 
actief: we hebben onze 
eigen website pknbaalder.nl 
en 

pknhardenbergheemse.nl. 
Tenslotte is ook facebook 
een belangrijk middel. Al 
vriend met ons op 
Facebook: PKNbaalder. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Kerst 
Dat klinkt nog ver weg…., 
maar we zijn nú al bezig met 
het voorbereiden van twee 
kerstdiensten op 24 
december. Om 19.00 uur zal 
er weer een mooi 
kinderkerstfeest zijn en om 
22.00 uur weer een échte 
vertrouwde 
kerstnachtdienst. Volgende 
nieuwsbrief: meer info! 
 

Wist u dat …. 
 
Elke maand, op de 
zondagmiddag van de 
Baalderdienst een 
ontmoeting voor 
alleengaanden wordt 
georganiseerd? De 
volgende zal zijn op 11 
november. Informatie kunt u 
opvragen bij Jasper Nijman. 
 
Er elke maand ook een 
eetcafe wordt gehouden. De 
data hiervan worden 
gepubliceerd in de folder 
van de wijkvereniging en 
ook op onze facebook-
pagina en de website. 
Informatie kunt u opvragen 
via 06-33479569. Ook om u 
op te geven. 

Actie Baalderpot: de 
opbrengst 

 
De actie voor de Baalderpot 
heeft maar liefst € 3240,70 
opgebracht. Geweldig, wat 
een mooi resultaat. Iedereen 
die heeft bijgedragen, enorm 
bedankt! We kunnen weer 
vooruit. De opbrengst wordt 
o.a. gebruikt voor Rock 
Solid (van de jongeren), 
basiscatechisatie, de band 
enz! 
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