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Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

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

 website:www.pknbaalder.nl

 

Kledingbank 

  
Niet iedereen heeft het 
even breed in onze wijk, 
dat weten we. In dat 
kader wijzen wij u graag   
op de kledingbank, die 
aan de Zwingel zit: 

http://www.kledingbank
hardenberg.nl/ Mensen 

kunnen daar kleding 
krijgen als ze het niet 
kunnen betalen. Voor 
mensen die bij de 
voedselbank klant zijn is 
hun pas het 
toegangsbewijs. Maar er 
zijn ook mensen onder 
ons, die niet bij de 
voedselbank klant zijn, 
maar het wel financieel 
heel krap hebben. Zij 
kunnen via diverse 
organisaties – waaronder 
ons als kerk – worden 
verwezen naar de bank, 
zodat ze daar ook kleding 
kunnen krijgen. Schaam 
je daar niet voor! Krap 
zitten is al stressvol 
genoeg. Overigens: 
mensen die goede 
kleding over hebben en/of 
een gift willen geven – en 
die mensen zijn er ook in 
onze wijk – kunnen dat 
ook doen via de 
kledingbank. 

 
 

 

De kerk en de jetlag ….. 

  
“Jan, ik ga ervan uit dat jij wel een stukje over “na de 
vakantie” schrijft”, las ik in de mail die Wim van der Wel mij 
stuurde m.b.t. deze Nieuwsbrief. Volgzaam als ik ben, maar 
vooral passend bij wat ik al in mijn hoofd had, zal ik zijn 
aanname opvolgen. 
 
Ik had u al geïnformeerd dat er voor mij flink wat 
vliegkilometers in het verschiet lagen. De reis voerde dit 
keer opnieuw naar Canada. Het “opnieuw” klink wat 
arrogant, maar komt vooral voort uit het feit dat het zo’n 
geweldig land is.   
 
Eenmaal weer thuis kon ik maar heel moeilijk in het ritme 
komen. ’s Nachts wakker en overdag niet wakker kunnen 
blijven. Gewoon de omgekeerde wereld dus. Kenners 
weten dat dit bij een jetlag hoort. Na een week, ongeveer, 
wist ik dat de dag dag en de nacht nacht was. 
 
Voor een groot aantal mensen is de kerk ook even op reis 
geweest. Misschien hebt u wel een dienst bezocht en het 
zou ook zo maar kunnen zijn dat dat niet gebeurd is. In 
ieder geval is er in het samen kerk zijn geen plaats voor 
een jetlag. Immers het feest gaat al heel snel beginnen en, 
lezend wat er in deze nieuwsbrief staat, gaat er veel 
gebeuren. Het hoofd er bij dus.  
 
U en ik mogen daar deel van uit maken. Ieder op zijn/haar 
eigen manier. De één als ambtsdrager, de ander als 
muzikant, een derde als stoelen klaar zetter, misschien wel 
de noaberschapmedewerker of als kerkbezoeker. In ieder 
geval is dat de kern van samen gemeente zijn: Je eigen “ik 
en kwaliteiten” meenemen naar de plaats van ontmoeting. 
Waar die plaats dan ook mag zijn. 
 
Fijn om elkaar te mogen zien. Mocht u toch nog last 
hebben van een jetlag. Eén troost: Het gaat over! 
 
Groet, 
Jan Bakker. 

mailto:info@pknbaalder.nl
http://www.kledingbankhardenberg.nl/
http://www.kledingbankhardenberg.nl/
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Baalderdiensten   
 
Op 11 september komen we voor het eerst 
weer samen in de Kamp. We vieren onze 
startdienst en dat doen we aan de hand van 
het thema “deel je leven”. Het is een thema 
dat de landelijke protestantse kerk heeft 
bedacht en het is een mooi thema! Deel je 
leven…. Hoe dan? Via facebook? Door elkaar 
op te zoeken? En wat deel je wél met een 
ander en wat niet? Deel je leven….. wil je tijd 
delen met een ander? Of wil je meer tijd voor 
jezelf? Deel je leven…, met God? Hoe dan? 
Dat zou een keer een interessante dienst over 
bidden kunnen opleveren. Nou ja, er zitten dus 
héél veel kanten aan en die hebben met ons 
en hoe we ons leven willen leven – ook als 
mensen die wat met het geloof hebben en 
willen – te maken. Wie er wat over wil lezen: 
www.protestantsekerk.nl  
Met de startdienst maken we er een begin 
mee. De nu-je-onderweg-band zorgt voor de 
begeleiding en we streven ernaar dat we een 
feestelijke dienst van een uur hebben. Daarna 
is er koffie, thee, limonade en vervolgens is er 
een groepje mensen dat – net als vorig jaar – 
een activiteit voor ons heeft bedacht. 
Geweldig dat ze dat weer willen doen! Er is  

 
zowel voor de volwassenen áls voor de 
kinderen een activiteit. Die voor de 
volwassenen weet ik en die heeft te maken 
met het thema “deel je leven”. Dat gaan we 
dan proberen, ons leven wat te delen via een 
mooie activiteit. Blijf dus vooral! Tegen half één 
is het afgelopen. En uiteraard is er weer toz en 
een activiteit voor de kinderen uit groep 1-6. 
 
Op 25 september is onze tweede dienst. In 
die dienst gaan we afscheid nemen van een 
aantal mensen die ouderling/diaken zijn 
geweest én we zijn blij met nieuwe mensen die 
zo’n taak op zich gaan nemen. Na de vakantie 
zijn we bezig met mensen te vragen om mee 
te werken in onze wijk en het is vast leuk om te 
vertellen dat we tot nu toe maar één keer néé 
en een aantal keren “ja” hebben gekregen. Ik 
(wvdw) hoop echt dat we alles rondkrijgen, 
zodat we het mooie waarmee we bezig zijn 
ook kunnen continueren. Thema lijkt me voor 
de hand te liggen, gezien het jaarthema “deel 
je talenten……” Het koor voegt extra vreugde 
toe aan de dienst net als de TOZ en de 
kinderactiviteit. Na afloop is er koffie, thee, 
limonade, kortom: tijd om elkaar te ontmoeten. 
 
Op 9 oktober is er een doopdienst. In ieder 
geval zullen er twee kinderen worden gedoopt! 
In onze samenleving zijn er hoge eisen: je 
móet gelukkig zijn, een goede opleiding 
hebben, slagen in het leven, in de liefde, in de 
vriendschap…. Hoe haalbaar is dat? En zou 
juist de doop en de liefde van God die daarin 
meekomt niet een gezond tegenwicht in 
kunnen bieden? Thema “Deel je leven…., met 
God”. Het koor zingt mee, er is TOZ, een 
kinderactivtiteit…. 

 Colofon 

Redactie      Wim van der Wel
 Jan Bakker 

 5e jaargang 
nummer 24 

september 2016 
  

 
  
  

 

Bij de foto: Afscheid van de 
“stagiaire” tijdens de laatste 
Baalderdienst voor de 
vakantie. 

http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2016/07/baalderdienst-10-juli-12.jpg
http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2016/07/baalderdienst-10-juli-12.jpg
http://www.protestantsekerk.nl/
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Op 9 oktober is er nog wat! Onze nu-je-
onderweg-band gaat samen met “Light”, de 
band van onze vrijgemaakte vrienden opnieuw 
een concert/zangavond voor ons vullen, zo 
zijn de serieuze plannen. De vorige keer was 
een “prachtig mooie dag”. En dat zal dan ook 
het thema worden voor deze nieuwe 
ontmoeting waarin de band-tussen-
baalderbands nauwer zal worden aangehaald: 
“wat een prachtig mooie dag….”! En voor ons 
allemaal een mooie gelegenheid om – in het 
jaarthema te blijven – het geloof te delen.  Kijk, 
we zijn niet zo van het dwingen binnen onze 
protestantse kerk, maar eigenlijk is dit gewoon 
zo’n mooie dag waarop je een keer twee keer 
naar de Kamp zou kunnen komen. Wordt 
gewoon een “prachtige dag”! 
 
Op 23 oktober is er weer een dienst. Thema? 
Gaan we nog uitzoeken! Maar het zal opnieuw 
iets zijn dat te maken heeft met het jaarthema 
“deel je leven” en daarmee ook dichtbij ons 
dagelijks leven. Op onze website/facebook én 
in kerkklank vind je meer. Uiteraard weten we 
nu al dat het koor er is, TOZ en een 
kinderactiviteit. En ontmoeting…, tijdens de 
dienst en na afloop. 

 

En verder ….. de 

kringenwerkfolder 
 
In onze wijk hebben we diverse kringen (zie 
hieronder). We maken als wijk deel uit van de 
Protestantste Gemeente Hardenberg-Heemse 
en daar is de commissie VoTO (VOrming en 
Toerusting). Die organiseert jaarlijks een heel 
aantal activiteiten en die zijn heel divers. Bij 
deze nieuwsbrief gaat de mooie folder van 
VoTo mee. Als je wilt…, neem die door en als 
er iets bij zit wat je aanspreekt: geef je op! 
Mooie manier om mensen met dezelfde 
belangstelling uit andere delen van 
Hardenberg te ontmoeten! 

 
 

Wat bij ons  

op stapel staat ….. 
 
In onze wijk zelf staat gedurende het seizoen 
ook weer van alles te gebeuren. De dingen die 
later in het seizoen op de rol staan duid ik nu 
eerst kort aan. Daarna schrijf ik over wat 
binnenkort al gaat gebeuren. In het komend 
seizoen: 
-   Gaat er in november-februari weer      

basiscatechisatie worden gegeven voor 
kinderen aan groep 7 en 8. Vorig jaar een 
groot plezier! 

-   Gaat er vanaf januari weer gestart worden 
met de 25+kring 

-   Gaat er na maart weer gestart worden met 
de 60+kring 

-   Gaat er vanaf november weer drie keer 
een koffiemorgen worden gehouden in de 
boerderij voor mensen van 70+ met on-
derwerpen die voor hen aansprekend zijn 

 

Rock Solid  

en Solid Friends ….. 
 
Ons jeugdwerk is nog steeds aan het groeien. 
Dit jaar start er voor de nieuwe brugklassers 
een nieuwe groep Rock Solid. We bieden aan 
kinderen uit groep 7/8 de basiscatechisatie 
aan en nodigen hen dan uit om op Rock Solid 
te gaan. We vragen dan mensen uit onze 
gemeente – deel je talent! – om met zo’n 
groep jongeren op te trekken gedurende een 
aantal jaren! Mooi om te zien hoe er een 
vertrouwensband ontstaat tussen mensen die 
dit gewoon vrijwillig doen en de jongeren en 
hoe ze samen leuke en zinvolle avonden 
beleven! De jongeren krijgen allemaal weer 
een uitnodiging. We wensen hen en de 
mensen die met hen optrekken een heel mooi 
seizoen toe! Toch een keertje hun namen 
genoemd: Harold Meijer, Johannes Berenst, 
Jennifer ter Horst, Erik Telman, Maurice en 
Maureen Borneman en Francis en Marloes 
Herrijgers, die dit seizoen beginnen. Bianca 
van der Kolk denkt en helpt hen mee als 
jeugdouderling!  

 

30+ 

Al een aantal jaren draait de 30+ kring. 
Mensen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben, 
in dezelfde levensfase zitten komen samen. 
Vorig seizoen is er een heel aantal nieuwe 
mensen bijgekomen en er kunnen best 
opnieuw mensen bij! Regelmatig ervaren 
mensen de kring als “een avondje uit en voor 
mezelf”. De ene keer wordt er een kaartspel 
gespeeld, waarbij vragen aan de orde komen 

http://pknbaalder.nl/wp-content/uploads/2016/07/koffieconcert-10-juli.jpg
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die tot mooie en vaak open gesprekken leiden. 
De andere keer is de predikant erbij en wordt 
er dieper ingegaan op een onderwerp, 
waarover de mensen zelf graag door willen 
spreken. Eigenlijk is die kring een voorbeeld 
van “deel je leven”, het jaarthema. Wie zin 
heeft om te komen of meer inlichtingen wil: 
Zandra Muis, 06-10066034. De eerste avond 
is op 13 september, 20.00 uur, de tweede op 
27 september, zelfde tijd. Alle avonden zijn 
dinsdagavonden en ze worden gehouden bij 
mensen thuis.  

 

Zondagmiddag voor 

alleengaanden 

De middagen voor mensen die alleen gaan 
blijken gaandeweg steeds meer in een 
behoefte te voorzien. Daarom starten we er dit 
jaar al vroeg mee! De middagen lopen parallel 
aan de zondagen waarop we de 
Baalderdiensten houden. Dat betekent dat 11 
september de eerste zondag is, dat de 
boerderij vanaf 15.00 uur open is. In de praktijk 
komen er mensen die 55+ zijn en die het 
gezellig vinden om met elkaar de middag door 
te brengen. Er is gelegenheid om gezellig met 
elkaar te praten, koffie, fris én er worden 
spelletjes gedaan. Voor de helderheid: onlangs 
hoorden we dat mensen dachten dat het de 
bedoeling van deze middagen was om een 
(nieuwe) partner te vinden. Dat mag natuurlijk 
best, als het gebeurt, maar het is uitdrukkelijk 
de bedoeling dat je er vooral gezelligheid 
beleeft met elkaar. Wie echt als doel heeft om 
een nieuwe relatie te vinden, kan beter ergens 
anders heengaan, wie gezelligheid zoekt kan 
er iets moois vinden! Gewoon een keertje 
proberen! Past ook bij het jaarthema: déél je 
leven en deel je zondagmiddag! 

 

Schuldhulpmaatjes en/of 

Samendoen 

Vanuit onze kerk kennen we “schuldhulp-
maatjes”. Het zijn vrijwilligers die zich hebben 
gespecialiseerd in vragen rond financiën en 
schulden. Al in een heel aantal situaties 
hebben ze – uiteraard anoniem – mensen in 
onze wijk bijgestaan op financieel gebied. Ze 
zetten met mensen de problemen op een rijtje, 
zoeken naar oplossingen en helpen met raad 
en daad waar ze kunnen. Vaak met succes. Je 
kunt ze bereiken via je ouderling, diaken of de 
wijkpredikant. Wat ook een goede mogelijkheid 
is, is de hulp die de gemeente Hardenberg 
aanbiedt via het “Samen-doen-team”. Zij 
bieden heel breed hulp aan: financieel, op 
opvoedingsgebied, maatschappelijke hulp enz. 
Iedere maandagmiddag zit er iemand van 

Samen-doen in de wijkboerderij van 15.30 -
17.00 uur en houdt daar een inloopspreekuur. 
Wie het fijner vindt om te bellen: 140523 of via 
de mail: samendoen@gemeentehardenberg.nl 

 

Missionaire specialisatie 
 
In overleg met de wijkkerkenraad ga ik (wvdw) 
als predikant een missionaire specialisatie 
volgen. Wat is dat en waarom doe ik dat? 
Iedere 5 jaar moeten/mogen wij als predikan-
ten/kerkelijk werkers worden bijgeschoold, 
zoals dat in veel beroepen het geval is. We 
moeten zelfs punten halen – het is niet 
helemaal helder wat er gebeurt als we ze niet 
halen…..  - In het kader van die nascholing 
wil ik die specialisatie gaan doen. Missionaire 
specialisatie houdt in: hoe kun je in een 
land/plaats waar de rol van de kerk steeds 
meer afneemt op een aansprekende manier 
kerk zijn precies ín en voor de plaats waar je 
kerk bent? En zijn daar ook nieuwe, aanspre-
kende vormen voor te bedenken? En hoe kun 
je waar het je nu als kerk omgaat – de inhoud 
dus! – zó ter sprake brengen, dat het mensen 
triggert en aanspreekt? Die cursus duurt 2 jaar 
en gemiddeld ben ik dan 2 dagen per maand 
op pad. We krijgen colleges, maar gaan ook 
op veel plekken kijken waar allerlei nieuwe 
vormen van kerk-zijn al gaande zijn. Als je als 
voorganger iets gaat bestuderen moet dat 
uiteraard in het belang zijn van je werk. De 
kerkenraad staat achter het plan en het mooie 
– vind ik! – is dat in deze cursus ook een 
aantal studiedagen is opgenomen waarop een 
aantal kerkenraadsleden worden uitgenodigd! 
Het kan wél betekenen, dat ik dus soms de 
komende twee seizoenen bepaalde dagen niet 
beschikbaar ben. In september zal dat op 12, 
26 en 27 september het geval zijn en in 
oktober op 10 en 31 en 1 november. Ik heb er 
zin in én ik hoop – daar gaat het om – dat het 
voor onze wijk nieuwe impulsen kan bieden!! 
Wie het leuk vindt om er wat over te lezen: 
http://www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/
missionairespecialisatie/Paginas/Default.aspx  
 

 Een grapje. 
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