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Website, youtube 
en facebook én 

instagram 
 
De website van 
www.pknbaalder.nl  heeft 
een drastische 
vernieuwing ondergaan. 
Het is écht een kijkje 
waard. Alle gegevens zijn 
up-to-date en sinds kort 
staan er ook de 
geluidsbestanden van de 
kerkdiensten op. Sterker 
nog, we gaan nog een 
stapje verder zetten:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 24 maart proberen 
we de diensten met beeld 
en geluid op de site te 
zetten. Helaas – 
misschien nog een stapje 
verder, daar moeten we 
nu eens over gaan 
denken – kan het nog niet 
“live”. We hebben op 
youtube een eigen 
pknbaalder kanaal 
aangemaakt en daar 
komen alle diensten op te 
staan. Kosten van dit 
geheel zijn nul…. 
Opbrengsten: Mensen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
kunnen de diensten terug 
zien én nieuwsgierige 
mensen, die misschien 
eigenlijk best een keer 
willen kijken naar “wat 
doen ze daar nou in de 
Kamp”, worden zo op hun 
wenken bediend.  
Verder zijn we ook actief 
op facebook met de 
pagina pknbaalder. Als je 
ons “liket” krijg je al onze 
berichten te zien op je 
eigen tijdlijn. En op 
instagram doen we 
precies hetzelfde!  
 
 

Druk …. Druk …. Druk  
 
“Hoe gaat het met jou?” is misschien wel de meest gestelde vraag. Het antwoord is vaak 
heel stereotiep: “O, goed hoor!” of “Ik heb het zo druk!” Beide zijn redelijke dooddoeners 
natuurlijk. Hoewel, bij dat laatste denk ik wel altijd aan onze “oude” voorganger Jan Kruiter. 
Ooit, in een ver grijs verleden, heb ik huiscatechisatie mogen geven en dat werd begeleid 
door die Jan. We behandelden in dat jaar “de tien geboden”. Een heel interessant thema. 
Natuurlijk kwam ook dat gebod over de sabbat, de zondag aan de orde. In de nieuwe 
Bijbelvertaling staat: Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. In de oude vertaling was 
dat gebod veel langer: Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij 
arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods. 
Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter enz.  
In beide vertalingen komt het woord sabbat en heilig voor. Voor de taalkundigen: in de 1e is 
het woord heilig een bijvoeglijk naamwoord (het zegt iets van dag) en in de tweede een 
werkwoord (gij heiligt). Betekenisvol t.o.v. actief. Eigenlijk heel mooi: De zondag is 
betekenisvol en actief. Actief in onze geloofshouding, in het naar de kerk gaan, in het 
meedoen aan activiteiten, in het houden van rust ….. Ja, ook dat laatste is een actieve 
bezigheid. Op zondag even niet bezig zijn met die dingen waarop je andere dagen wel 
bezig bent, maar juist waar je in de week niet zo aan toe komt: je gezin, je familie, je 
vrienden, je ontspanning, je ……. Ja, ook je geloof. Die zevende dag is een pas op de 
plaats een moment van recreëren. Dat betekent: even tot je zelf komen, resetten zouden we 
het tegenwoordig in dit digitale tijdperk kunnen noemen. 
Afgelopen week had ik een tweedaagse cursus over missie en visie. Heel vaak werd de 
vraag gesteld: Waarom doe je het ook al weer op de manier dat je het doet? Die vraag wil ik 
ook aan u stellen: Waarom viert u/vier jij de zondag zoals je het doet? 
 
Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 

http://www.pknbaalder.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten 
 

Op 14 april vieren we 
Palmzondag. Het is het begin 
van de week die voorafgaat 
aan het Paasfeest. In het 
centrum – aanrader! – zal er 
op donderdag, vrijdag en 
zaterdag – dienst zijn met 
daarin de verhalen over Jezus’ 
laatste dagen. Op deze 
palmzondag vieren wij in 
Baalder de maaltijd die Jezus 
instelt. Hoe bijzonder is het dat 
we dat eeuwen en eeuwen 
later nog steeds vieren. We 
staan stil bij het vreemde 
Koningschap van Jezus. 
Politieke macht zocht Hij dus 
niet, maar hoe heeft Hij dan 
macht en invloed op deze 
wereld en op ons leven? 
Waarin maakt Hij het verschil 
en wat is dan de rol van die 
maaltijd. Het liedboekkoor 
zingt mee, er is oppas voor de 
kleinsten, er is TOZ én een 
activiteit voor groep 1-6.  
 
O ja, denkt u ook nog aan het 
tasje voor de voedselbank? 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 21 april vieren we 
misschien wel het grootste 
feest van de kerk: Paasfeest. 
Het thema is “het leven bloeit 
door het lijden heen”. Dat is 
ergens de spanning in het 
leven: dat het mooi is, dat het 
vaak gebroken is en hoe je 
daar je niet door moet laten 
onderdompelen, maar de 
vreugde moet zien te 
bewaren”. Dat heeft alles te 
maken met het verdrietige 
verhaal dat Jezus sterft- wordt 
vermoord – en het bijzondere 
bericht dat Hij sterker blijkt dan 
de dood én het kwaad dat aan 
die dood verbonden is. Deze 
flyer gaat de hele wijk rond! 
De nu-je-onderweg-band zorgt 
voor de begeleiding, er is 
oppas, er is TOZ én een 
activiteit voor groep 1-6. En 
uiteraard koffie, thee, 
limonade na afloop.  

 
Op 12 mei vieren we opnieuw 
een Baalderdienst en komen 
we terecht in de verhalen van 
Simson. Althans, dat geeft 
Trefwoord aan. Dat zijn 
geweldig spannende verhalen, 
de “sterkste man” uit het oude 
testament. De eerste keer 
staan we stil bij zijn geboorte. 
Dat is weer een bijzondere, 
net als bij Jezus, net als bij 
Johannes, net als bij…., 
zoveel andere in de bijbel. Wat 
wil dát toch zeggen en wat 
kunnen wij met dat soort 
wonderlijke verhalen?  Het 
liedboekkoor is er, er is TOZ, 
er is een activiteit voor groep 1 

tot en met 6 én na afloop is er 
koffie, thee en limonade 
 
Op 26 mei is er dan opnieuw 
een verhaal over Simson. Het 
is de sterkste man van het 
oude testament – dat vond ik 
(wvdw) als kind geweldig! - , 
maar het is ook een 
ongelooflijk gewelddadig 
verhaal – dat vind ik (wvdw) 
als volwassene ingewikkeld! - . 
Simson strijdt – met God aan 
zijn kant – tegen de Filistijnen 
en dan worden er talloze 
Filistijnen gedood….. Hoe 
moet je dat nou lezen? We 
worden deze dienst begeleid 
door “Light”, de band uit de 
GKV en het is prachtig dat ze 
onder ons weer een keer te 
gast zijn. Er is kinderoppas, 
TOZ, een activiteit voor groep 
1-6 en koffie en ranja na 
afloop. 

 
Back to basic ….. 

de bijbel herontdekt 
 

Als ik dit schrijf – 21 maart – 
hebben we voor het eerst met 
een groep van 20 mensen de 
bijbel “herontdekt”. De lol was: 
de jongste was 26, de oudste 
76! Dat klinkt spannend en dat 
is het ook wel, maar het is 
vooral leerzaam, zeer open en 
ook lachen.  
In DWDD werd in 2016 de 
bijbel tot het belangrijkste 
boek van Nederland verkozen. 
De praktijk is dat het 
belangrijkste boek niet het 
meest gelezen boek is, ook 
niet in de kerk. Pratend met de 
mensen die nieuwsgierig 
waren en gekomen waren 
blijkt dat we het vooral een 
heel moeilijk boek vinden. Hoe 
zit het nou in elkaar? Waar 
begin je te lezen? Wat zijn 
rode draden? Zo moeilijk, dat 
het ook vaak door mensen in 
de kerk amper gelezen wordt. 
Nou en dat maakt het dus zo 
uitdagend dat we het nu 
samen in alle openheid aan 
het lezen zijn.  
Ik zie de bijbel een beetje als 
de grote oceaan: een enorme 
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zee met talloze stranden. En 
op al die stranden (boeken) 
kun je starten met zwemmen. 
Als theoloog ben je dan een 
beetje de oceaanbioloog. Dat 
klinkt meer dan het is, net 
alsof je de hele oceaan op je 
duimpje kent, maar de oceaan 
is zó groot. Maar je kunt 
mensen wel wat helpen 
zwemmen, stromingen en 
vissen en rode draden leren 
kennen. Wel en daar zijn we 
dus mee bezig met elkaar. 
Hoe boeiend kan het zijn, we 
beleven er met elkaar veel 
plezier aan.  
Het is in eerste instantie de 
bedoeling om dit 4x te doen en 
dan te evalueren. Maar het 
zou zomaar kunnen dat we er 
dieper en vaker induiken! Mooi 
boek, die bijbel!  
Wil je nog aanschuiven? Mail 
maar, w.vanderwel@pkn.nl 
Het is in april nog op 9 en 29 
april, in de Elzenhof, inloop 
vanaf 19.30 uur, begin 19.45 
uur. 

 
Collectemunten 

 
Er zijn mensen die graag via 
collectemunten betalen tijdens 
de kerkdienst. We hebben nou 
eenmaal steeds minder 
kleingeld in onze 
portemonnee. Maar het is ook 
wel lastig dat je dan maar op 
bepaalde tijden in de Schakel 
terecht kan om daar 
collectemunten af te halen….. 
Je kunt ze gelukkig ook 
digitaal bestellen: 
https://site.skgcollect.nl/240/pa
gina/1972/collectemunten.html 
Ik had het nog nooit eerder 
gedaan en binnen 5 minuten is 
het gefikst. Een aanradertje 
dus! 
 

Kring 65+ 
 
Dit seizoen zijn we ook weer 
bezig op de donderdagmorgen 
met een groep mensen van 
65+.  
We komen om 9.30 uur eerst 
samen in de Höftekerk voor 
een korte meditatieve dienst, 

daarna gaan we met elkaar 
heel open in gesprek.  
Dit jaar bespreken we het 
boekje “God ontmoeten in 
Marcus” van de Anglicaanse 
theoloog Rowan Williams. 
Bijzonder boekje, zowel dat 
van Williams als dat van 
Marcus. Het gaat onder 
andere over de vraag waarom 
Jezus in het evangelie van 
Marcus vooral geheim wil 
houden dat Hij de Messias is. 
Bizar, treed je op in het 
openbaar en wil je dat geheim 
houden…… Het gaat ook over 
de vraag wat Hij voor ons 
betekent.  
In april komen we nog samen 
op de 11e. Daarna gaan we 
kijken hoe we verder gaan in 
het nieuwe seizoen. Moet er 
altijd een dominee bij of kan 
de kring ook zelfstandig 
draaien…..? 
 

Opvoeden en geloven 
 

Op 25 maart hadden we 
samen met Marjolein Evers 
en Tineke van der Keijl en 
een heel aantal ouders van 
kinderen tussen de 4 en 12 
jaar een boeiende avond 
over je kind helpen groot 
worden met zelfvertrouwen 
én met leren dat het ook 
kan en mag falen. 
Op 30 april doen we deel 2: 
Dan gaat het over je kind 
helpen groot worden en de 
rol van geloven daarbij. Hoe 
kun je je kind leren om te 
gaan geloven, hoe kan het 
geloven betekenis krijgen in 
het leven van het kind, 
welke “bijbelmaterialen” zijn 
er enz.? 
Aanvang 19.45 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur in de 
Elzenhof. Ds. Wim van der 
Wel leidt de avond. 
 

 
 
 
 

Een bedankje 
 
Wat een verrassing om zo’n 
prachtig boeket bloemen van 
de Baalderkerk te mogen 
ontvangen. Heel veel dank!!! 
Marianne Schepers. 
 

 
Aniek Nieuwenhuis 

 
We hebben een gelukje in 
Baalder: vanaf 1 april komt 
Aniek Nieuwenhuis-Meems bij 
ons stage lopen. Dat gaat door 
tot en met maart 2020.  
 
Ze stelt zichzelf even voor: 
 
“Ik ben Aniek Nieuwenhuis, ik 
ben 24 jaar, getrouwd met 
Gerrit en ik woon aan de 
Kleine Pollen in Baalder. Ik 
doe de opleiding tot 
Godsdienst Pastoraal Werker 
aan Hogeschool Viaa in 
Zwolle. Voor mijn opleiding ga 
ik een jaartje stage lopen in 
jullie gemeente. Zelf kom ik uit 
de vrijgemaakte kerk, maar 
nadat ik afgelopen halfjaar 
stage heb gelopen in een 
andere PKN gemeente, ben ik 
nieuwsgierig geworden en wil 
ik graag nog verder kijken en 
leren en ik ben blij dat ik dit in 
jullie gemeente mag doen. Ik 
kijk er erg naar uit om jullie te 
ontmoeten en van jullie te 
leren. Als er nog vragen of 
suggesties zijn omtrent mijn 
stage, schiet me gerust even 
aan of stuur een mailtje naar 
a.meems@viaa.nl “ 
 
Ik sprak over een gelukje….. 
We hebben al vaker stagiaires 
gehad, toen van Windesheim, 
ook vrouwen, maar dan in de 
50. Maar Aniek is veel jonger,  
– ik was ooit 25 toen ik als 
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dominee begon – en brengt 
daardoor weer heel andere 
inbreng met zich mee. Dat is 
mooi voor onze wijk waar we 
zoveel dingen doen met 
jongeren. Daarom is het een 
gelukje voor Baalder dat ze bij 
ons stage komt lopen.  
 
Omgekeerd hopen we ook dat 
Aniek na afloop zegt: het was 
voor mij ook een gelukje dat ik 
in wijk Baalder stage kon 
lopen! Welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
De Paaschallenge 

 

 
 

Dit jaar gaan we niet naar The 
Passion, maar willen we met 
jou de Paaschallenge in 
Hardenberg beleven. 
Het is voor ons allemaal 
vreemd en nieuw, maar zeker 
het proberen waard! 
 
In een groep ga je aan de slag 
door in een Escape- room-
achtige opzet spellen te 
spelen, puzzels op te lossen 
die binnen en buiten 
plaatsvinden. 
 
De Paaschallenge wordt in de 
nacht van vrijdag 19 op 
zaterdag 20 april 2019 op 
verschillende locaties in 
Hardenberg gehouden. We 
verzamelen om 22:00 uur in 
de kelder van De Schakel.  
Voor iedereen vanaf het 
Voortgezet Onderwijs, meld je 
aan voor 6 april 2019 bij je 
jeugdouderling of jeugddiaken 
in je wijk of mail naar: 
rocksolidhardenberg@gmail.com 
 

 

Wat telkens blijft: 
Baalder noaberschap 

het eetcafé, 
middag voor 

alleengaanden 
 
Goed om ze alle drie te blijven 
noemen omdat ze zo kostbaar 
zijn in onze wijk! Voor klussen: 
bel het Noaberschap 06-
18408032.  
 
Iedere zondagmiddag, dat er 
dienst is in de Kamp, is er ook 
een middag voor mensen die 
graag anderen ontmoeten in 
de boerderij. Het begint om 
14.30 uur en de toegang is 
gratis!  
 

En telkens zo’n beetje op de 
derde dinsdag van de maand 
is er het eetcafé voor mensen 
die het gezellig vinden om een 
keer niet alleen te eten en 
anderen te ontmoeten en van 
een heerlijke maaltijd te 
genieten. Toegang ook daar 
gratis, vrije gift mag. Gewoon 
doen! (typisch Hardenbergse 
kreet!!)  
Telefoon: 06-33479569. 

 

Pasen 
 

Licht, 
 
God, 
Om te beginnen 
hebt u het licht geroepen, 
opdat wij – elke dag weer – 
in het licht zullen leven. 
 
Licht van uw licht aan ons 
gegeven 
en ons geroepen om voor 
elkaar 
een levend licht te zijn. 
 
Maar toch is het vaak donker, 
wordt het leven verduisterd, 
moeten mensen vluchten voor 
geweld, 
en raken ver van huis, 
ontheemd. 
 
Wij vragen u 
dat wij mogen wandelen in het 
licht, 
dat wij horen als iemand roept, 
dat wij hun ogen en gebaren 
verstaan, 
dat wij hun zwijgen begrijpen. 
 
Wij bidden 
dat wij dankbaar en vol 
vertrouwen 
kunnen zeggen: 
Het wordt avond en morgen, 
een nieuwe dag. 
 

 

De goede aarde 
 

 
 

In de schakel  komt een 
tentoonstelling  "De 

Goede Aarde". 
 

Nel Bolte uit Baalder 
verbeeldt het 

Scheppingsverhaal in 25 
afbeeldingen. 

 
De tentoonstelling wordt 

geopend  op: 
 

vrijdag 12 april 
om 15.00 uur 
in de Schakel 

aan de Lage Doelen 3a 
 

Not Dark Yet (ook uit 
Baalder) zal tijdens de 

opening optreden. 
Arriët  Slot (zang) en Bart 

den Boer (gitaar). 
 

De tentoonstelling is van 
vrijdag 12 april tot 17 juni. 
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