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Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

e-mail:  info@pknbaalder.nl   twitter: #pknbaalder 

 website:www.pknbaalder.nl

 

De laatste 

nieuwsbrief 
 

De laatste nieuwsbrief 
van dit seizoen! 
We naderen al weer het 
einde van dit seizoen. 
Deze nieuwsbrief staat 
dan ook vooral in het 
teken van 
“terugblikken”, maar we 
beginnen met 
“vooruitkijken!” 
 

 

Er is geen wolkje 

aan de lucht …. 
  
U kent vast het verhaal 
van het volk Israël dat op 
pad ging. In Exodus 13 
wordt dit beschreven. 
Kenmerkend in dit 
verhaal is de wijze 
waarop God het volk de 
weg wees in de woestijn. 
Overdag vanuit wolk. Het 
was een lange tocht, 40 
jaar lang en elke dag was 
God in de nabijheid van 
zijn volk. 

 
Die wolk zorgde dus voor de richting, maar ook voor een 
klein beetje schaduw en dat was hard nodig in die woestijn.  
 
Als wij onderweg zijn, zien wij liever geen wolken in de 
lucht. Wolken houden de zon tegen en met name op 
vakantie willen we die zon graag zien. Of uit de wolken 
komt de regen. De donderkoppen in die wolken kondigen 
het onweer aan. Allemaal dingen die we liever vermijden, 
nogmaals: als we met vakantie zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar toch …..  wat is het een mooi beeld als we weten dat 
door die wolk God bij ons is. Bewust, maar vooral 
onbewust ons de weg wijst, op ons past op weg waar ook 
naar toe. 
 
Er is geen wolkje aan de  lucht. Het betekent eigenlijk dat 
er niets aan de hand is, dat alles in orde is. Ook dat is een 
geruststellende gedachte. 
 
Deze zomer ga ik weer een paar duizend kilometer vliegen. 
Wat mij betreft mag er best een wolkje aan de lucht zijn die 
mij de weg wijst, voor schaduw zorgt en mij zo nu en dan 
verfrist met een lekkere regenbui.  
 
Dat verfrissen is ook de bedoeling van de time-out die 
vakantie heet. Er is geen wolkje aan de lucht, maar ga met 
onze Heer waar u ook naar toe gaat en kom vooral weer 
veilig thuis.     Jan Bakker.  
 
Tekst bij plaatje: Is God een lieve oude man? Een man die zich achter 
een wolk verstopt en af en toe naar beneden gluurt? Of is de wolk zelf 
God? 
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Baalderdiensten in juni èn 

juli 
 
Op 12 juni vieren we een nieuwe 
Baalderdienst.  
In deze dienst dopen we Luuk Brink, zoon 
van Klaas-Henk en Marjan en zij wonen 
met Thijs en Luuk aan de Schweitzerlaan 
38.  
De nu-je-onderwegband zorgt voor de 
begeleiding, ds. Wim van der Wel is de 
voorganger en er is uiteraard TOZ en een 
activiteit voor groep 1-6. Na afloop is er 
thee, koffie en ranja. Het thema is “als er 
reuzen, apen en beren op je weg 
komen…..” 
 
Op 26 juni is er de volgende 

Baalderdienst. Dan doet het liedboekkoor 
mee en we zingen een prachtig nieuw 
slotlied! Het thema is nog niet bekend, 
want op het moment van dit schrijven, 
moet de dienst nog worden voorbereid.  

 
Op 10 juli is er de laatste Baalderdienst 

van het seizoen. Dat is iets nieuws, want 
in het verleden stopten we altijd in juli en 
augustus. Maar…., dan zit er vaak wel 
heel veel tijd tussen de diensten in en 
daarom houden we voor de zomervakantie 
een dienst extra. Zowel het koor áls de 
band werken die dienst mee. Uiteraard – 
en dat geldt ook voor 26 juni – is er 
opnieuw TOZ, een activiteit voor de 
kinderen, thee, koffie en limonade na 
afloop.  
 
Maar….., bij 10 juli is er na afloop vást ook 
nog een concertje! Samen afscheid 
nemen van dit seizoen. Ook op 26 juni en 
10 juli is onze eigen wijkpredikant de 
voorganger. 
 

Afscheid nemen van het 

seizoen 

Als we achterom kijken zien we…… 
 
dat er alle diensten gedurende het seizoen 
activiteiten waren voor de kinderen uit 
groep 1 tot en met 6…. en dat de mensen 
uit de Baalderdienstcommissies dat 
telkens organiseerden 
 
dat de diensten zijn voorbereid met 
telkens weer vrijwilligers die zowel de 
diensten voorbereiden als weer andere 
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Bij de foto: Het liturgisch 
bloemstuk van de 
pinksterdienst. 
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mensen die zorgen voor geluid, beamer, 
stoelen, oppas, koffie, bloemen…. 
 

 
 
dat er alle diensten gedurende het seizoen 
TOZ was voor de jongeren van groep 6 tot 
en met de brugklas en dat de mensen van 
de TOZ dat toch telkens maar weer deden 
 
dat er ondertussen in het centrum op alle 
zondagen diensten zijn en dat we daar 
ook als Baalder ons aandeel in hebben, 
vooral op de zondagen dat we niet in de 
sporthal samenkomen 
 
dat er voor kinderen uit groep 7 en 8 (het 
waren er dit jaar weer meer dan 40) voor 
en na de kerst een aantal keren 
basiscatechisatie was en dat onze 
stagiaire Hetty Kleinjan, Henk Zweers en 
ds. Wim van der Wel dat begeleid hebben 
met veel plezier 
 
dat er maar liefst 3 groepen Rock Solid 
zijn gedraaid gedurende het hele seizoen, 
één voor de brugklassers, één voor 
tweede klassers én één voor klas 3 en 4 
en dat vrijwilligers dat allemaal doen! 
 

 
 
dat er een aantal McChurch (vaak sport!) 
activiteiten zijn geweest, die werden 

beëindigd met een gezond broodje 
Hamburger  
 
dat er een nieuwe groep 25+ is gestart en 
dat die boeiende avonden heeft gehad, 
waarin ze elkaar hebben leren kennen en 
prachtige gesprekken hadden  over geloof, 
God en het leven.  
 
dat de groep 30+ nog steeds doorgaat en 
de mensen met elkaar zinvolle avonden 
beleven 
 
dat er naast de 30+ ook een groep 
christelijke meditatie is geweest, waarin de 
mensen die meededen op diverse 
manieren hebben kennisgemaakt met de 
diverse tradities die er zijn: hoe kun je God 
in de stilte zoeken en vinden. Het waren 
boeiende avonden! 
 
dat er een 60+ groep is die een aantal 
keren ná Pasen samen is geweest en daar 
prachtige ontmoetingen en goede 
gesprekken heeft gehad over geloven, 
ouder worden enz. en er heel veel 
openheid was tussen de mensen 
 

 
 
dat de diaconie samen met de 
vrijgemaakten én de wijkvereniging én het 
noaberschap én jullie heel veel pakketten 
heeft ingezameld in goed overleg met de 
Plusmarkt voor mensen die het écht goed 
kunnen gebruiken 
 
dat de diaconie 3 zinvolle morgens 
organiseerde in de boerderij voor de 
70+ers onder ons en dat het mooie 
ontmoetingen waren 
 
dat we boeiende groothuisbezoeken 
hebben gehad over “vluchtelingen” en 
daar veel mensen op af kwamen. We 
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leerden wat vluchtelingen wél krijgen en 
vooral wat ze níet krijgen én we 
ontmoetten ook mensen die onder ons in 
onze wijk wonen 
 
dat alle wijkteams hun best hebben 
gedaan om zo goed mogelijk met mensen 
in de secties mee te leven in lief en leed 
 

 
 
dat de diaconie samen met vrijwilligers 
zondagmiddagen voor alleengaanden in 
de boerderij heeft georganiseerd en dat 
die middagen in een behoefte voorzien 
 

 
 
dat de diaconie samen met kinderen van 
de Elzenhof én de Plusmarkt én jullie en 
veel meer mensen houdbare 
boodschappen heeft verzameld voor de 
voedselbank 
 
dat er misschien hier wel dingen níet staan 
die óók gebeurd zijn….. 
 

 

dat we eigenlijk dus samen – 
gemeenteleden, ouderlingen, dominee, 
stagiaire Hetty, diakenen, grote en kleine 
mensen – kunnen terugkijken op veel 
mooie dingen……  
 

 
 
Als het nou volgend seizoen ook eens zo 
door kan gaan. Natuurlijk: er gaat geregeld 
ook wat mis. Waar gehakt wordt….., maar 
er wórdt gehakt en getimmerd, bezocht, 
gebeden, gevierd, gelachen en 
meegeleefd! Laten we er met elkaar blij 
om zijn én wat mooi dat er zoveel mensen 
zich willen inzetten! 
 
Nu breekt de vakantietijd aan. Tijd om zon 
en energie op te doen. Iedereen die op 
vakantie gaat: geniet en kom behouden en 
uitgerust weer terug. Iedereen die om wat 
voor reden niet gaat: heb hier een goede 
tijd. Iedereen die in de zorgen zit: heel 
veel sterkte….. en ook in de zomer zijn er 
mensen die met je willen meeleven, ook 
vanuit de kerk. 
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