
 
1 

 

  
Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

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

 website:www.pknbaalder.nl

Deel je leven…. 

gesprekken met 

je wijkgenoten 

  
Het oude woord is 
“groothuisbezoek”…. Wie 
weet een mooi en nieuw 
woord? Hoe ook, we 
willen met mensen die bij 
je in de straat wonen 
samen komen om elkaar 
te ontmoeten rond het 
thema “deel je leven”. We 
doen dat verspreid over 
vier avonden. De eerste 
avond is op 23 januari 
voor de Beekberg, 
Brinkberg, Polberg, 
Singelberg en Paasberg. 
We vragen aan alle 
mensen die komen om 
iets mee te nemen – een 
foto of voorwerp – dat 
écht belangrijk is voor je 
leven. Daarnaast gaan 
we ook op een speelse 
manier met het thema 
aan de slag. De Elzenhof 
– want daar houden we 
de avonden – is open 
vanaf 19.30 uur en we 
starten om 19.45 uur. We 
denken dat we een mooie 
manier hebben om met 
elkaar een zinvolle en 
plezierige ontmoeting te 
hebben! 
 
 

  

 

 

Het touwtje uit de brievenbus 

  

Ik heb getwijfeld, maar doe het toch. De toespraak van 
Jan Terlouw over vertrouwen, zoals hij die uitsprak bij 
de Wereld draait door, was mij uit het hart gegrepen. 
De focus lag nadrukkelijk op de toekomst. “Hoe 
zorgen we ervoor dat de jonge mens van nu 
vertrouwen in zijn/haar toekomst kan krijgen of op z’n 
minst behoudt.” Het woord vertrouwen is nu al drie 
keer gevallen. Daar schort het namelijk aan. Zo 
betoogde de 85-jarige schrijver en oud-politicus. Er is 
geen vertrouwen meer in de politiek, niet meer in je 
naaste, niet meer in de wereld. Hij legde de relatie met 
het touwtje uit de brievenbus. Als je wilde kon je bij 
iedereen in huis komen. Het vertrouwen leefde dat 
mensen die dat niet zouden willen ook niet aan dat 
touwtje gingen trekken. 
“Onzin!” zeiden critici. “Heb je weer iemand die alleen 
terug wil naar vroeger (toen alles beter was)”. Laten 
we heel eerlijk zijn: Iedereen verlangt toch wel eens 
naar een verjaardag waar niet iedereen constant op 
zijn mobieltje zit te kijken, maar gezellig zit te praten! 
En zou de wereld toch rustiger zijn als we niet 
allemaal op facebook, instagram of wat dan ook de 
vreselijkste dingen tegen elkaar zouden zeggen. 
Verlangen we ook niet eens terug naar de tijd dat we 
nog “fatsoenlijk taalgebruik” hebben in plaats van …… 
En toch was de rede van Terlouw er één die onze plek 
in de toekomst verwoordde. Onze rol en onze 
verantwoordelijkheid.  
Wat mooi dat we in deze tijd van advent onze focus 
ook op die toekomst kunnen richten. Door de komst 
van Jezus (al 2000 jaar geleden) kunnen we 
vertrouwen hebben in de toekomst. Er hangt een 
touwtje uit de brievenbus. Doe de deur maar open. 
 
Jan Bakker. 
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Baalderdiensten   
 

Kerst vier je in Baalder 
 
Deze nieuwsbrief valt in de brievenbus net 
vóór de kerst. Op die manier kunnen we 
nog mooi even met een aantal mooie en 
belangrijke dingen “binnenkomen”. Het 
allereerste dat we willen noemen is dat we 
weer twee KERSTNACHTDIENSTEN 
gaan houden.  
De eerste begint om 19.00 uur en is meer 
dan vorige jaren nog écht een 
kinderkerstfeest. Maar liefst meer dan 50 
(vijftig!) kinderen werken mee hetzij omdat 
ze meespelen in een kerstspel, hetzij 
omdat ze meezingen in een koor. De nu-
je-onderweg-band en Bert Slijkhuis zorgen 
voor de muziek. Na afloop is er 
chocolademelk. Let op, de zaal is open om 
18.30 uur. Kom vroeg….. O ja, ds. Wim 
van der Wel is de voorganger, maar die 
heeft maar weinig te doen…, want die 
kinderen maken er écht een prachtig feest 
van! Het thema is “vallende sterren”. 

 
Om 22.00 uur is er de klassieke 
kerstnachtdienst. Dit jaar ook weer met 
de Eendracht. Zowel de blazers áls het 
slagensemble komt en we weten dat het 
dan feest wordt. Bert Slijkhuis speelt op 
het orgel. De midwinterhoornblazers 
blazen ons naar de Kamp toe. Ook hier 
geldt: de zaal is om 21.30 uur open. Kom 
vroeg…….. Ds. Wim van der Wel is de 
voorganger en het thema is “Lichtpuntjes”. 
Na afloop is er Gluhwein. 
 

Diensten in januari 
 
Op 8 januari ontmoeten we elkaar weer 
voor het eerst in het nieuwe jaar in de 
Sporthal! We verwelkomen een gast van 
lang geleden: Maarten Luther. Hij heeft 
zeer intens geleden onder de angst niet 
perfect, niet goed genoeg te zijn. Daarmee 
is hij iemand die veel herkenning oproept 
voor mensen van nu. Bijzonder, zo’n type 
uit een ver verleden die door velen al 
wordt afgeschreven als “niet meer van 
deze tijd”. Ik ben blij dat hij komt en vind 
hem zéér van deze tijd! Het thema is “hoe 
perfect moet je zijn….” Het liedboekkoor 
zingt mee. Iedereen die regelmatig perfect 
wil zijn en het regelmatig niet is…, 
welkom. Dat wordt vast een volle bak . 
 
Op 22 januari hebben we een ander 
spannend thema “deel je gebed”. Wat ís 
bidden? Wie bidt er nog? Is het een 
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Bij de foto: De herinnering 
brandend (= levend) 
houden. 
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verlanglijstje inleveren bij “boven”? Maar 
als je dan teleurgesteld wordt…. Of is het 
een gaan van een weg met God? Maar 
dat klinkt ook weer zo vaag…… Of juist 
helemaal niet! De band speelt mee, er is 
koffie, thee, limonade, toz….. Alle reden 
om te komen! Zeker als je al langere tijd 
met bidden “in je maag zit”. Of misschien 
wel…. als bidden voor jou van enorme 
waarde is! 

 

Avonddiensten 

 
Tot en met 2016 worden er nog op drie 
locaties avonddiensten gehouden: 
Radewijk, Heemse en in het centrum. 
Vanaf 1 januari 2017 verandert dat: alleen 
in de Stefanuskerk – de “oude hervormde 
kerk” – zullen nog avonddiensten worden 
gehouden. Iedere wijkgemeente mag er 
een aantal invullen op een eigen manier. 
Wij dus ook. We hebben op de kerkenraad 
afgesproken dat we vanuit Baalder er een 
viertal gaan houden op de manier van 
Taizé (www.taize.fr). Een aantal mensen 
onder ons is bezig geweest met de 
christelijke meditatiekring. Zeker voor hen 
zijn die diensten de moeite waard, maar 
ook voor anderen! We houden jullie op de 
hoogte van wat we gaan doen. 
Overigens…., ook andere wijken gaan op 
hún manier aan de slag. Waarschijnlijk zal 
er een boel creativiteit gaan ontstaan en 
dat is alleen maar mooi! Hou Kerkklank in 
de gaten voor meer informatie, het 
maandblad dat iedere maand in de bus 
valt! 

 

De Plusactie 

 
Jullie hebben vást al 
weer gezien dat de 
Plus supermarkt in 
onze wijk weer de 
gelegenheid geeft 
om te sparen voor 
een boodschap-

penpakket. En, wat mooi is, de Plus belde 
weer naar de verschillende partners (GKV, 
Wijkvereniging, onze gemeente) of we 
weer de actie wilden gaan doen! En dat 
willen we! In de Plus staat weer de 
bekende lantaarn waarin u/jij je zegels – 
als je ze zelf niet wilt sparen – kunt doen. 

Die zegels worden geplakt op 
spaarkaarten en als die vol zijn gaan de 
pakketten die we ervoor krijgen naar 
mensen in onze wijk die zo’n pakket écht 
goed kunnen gebruiken. Regelmatig – dit 
is altijd een wat lastig onderwerp vanwege 
de privacy – komen we als kerk, kom ik 
(wvdw) als predikant in contact met 
mensen die écht krap zitten. Het is voor 
mensen heel moeilijk als je eenmaal net 
wel/niet niet in schulden zit (of erg in de 
schulden) om daar uit te komen. Het 
inkomen is vaak laag…… Het zijn 
druppels op de bekende platen, maar die 
druppels helpen wel. Dus…, als je zelf niet 
spaart…., mogen wij die zegels dan 
hebben? 
 

Basiscatechisatie 
 
Ook in dit nieuwe seizoen wordt er weer 
basiscatechisatie gegeven voor kinderen 
van groep 7 en 8. Omdat er wat minder 
kinderen waren – groep 7 – dan vorig jaar 
draaien we met drie groepen. En dat gaat 
heel mooi! Inmiddels zijn we voor de kerst 
aan de slag gegaan met “dopen” en 
hebben we ook een bezoek gebracht aan 
de oudste kerkplek van Hardenberg: de 
witte kerk! We gaan in januari/februari 
mooi door met elkaar en sluiten af met een 
geweldig mooi feest! Meester Henk 
Zweers en ds. Wim van der Wel hebben er 
weer veel plezier in samen met de 
kinderen.  
 

30- 
 
Vorig jaar is er naast de 30+ (inmiddels 
35+ ) groep ook een 30- groep gestart. 
Die gaat in januari weer aan de slag. Het 
is een leuke open groep van mensen zo 
ergens tussen de 25 en begin 30. We 
praten over geloven en over wat je daar al 
dan niet aan hebt in je leven. Het mooie is 
dat de groep divers is: mensen die van 
huis uit veel aan bijbel/geloof hebben 
meegekregen en mensen die daar weinig 
van meekregen. De gesprekken zijn 
daardoor nooit saai of voorspelbaar….. Als 
je mee wilt doen, wees welkom! Bel/mail 
even naar ds. Wim van der Wel, 272860 of 
ds.wimvanderwel@planet.nl We komen in 
januari samen op 10 en 24 januari, vanaf 
20.00 uur. Het is telkens bij één van de 
mensen aan huis! 

http://www.taize.fr/
mailto:ds.wimvanderwel@planet.nl
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Zondagmiddag voor 

alleengaanden 
  
Iedere zondag waarop we in de Kamp een 
dienst vieren is er die middag in de 
wijkboerderij voor alleengaanden – in de 
regel zijn ze 55+ - om elkaar te ontmoeten 
vanaf 14.30 uur. Mensen die ernaar toe 
gaan, gaan er gráág naar toe en hun 
aantal stijgt gaandeweg. Soms is het best 
even een stap die je moet zetten, een 
drempeltje over. Maar de mensen die die 
drempel nemen ontmoeten er gezelligheid, 
koffie, fris, een praatje óf een mooi 
gesprek en soms ook gewoon gezellig een 
spelletje. Iets voor u? Gewoon een keer 
doen! 
 
 

 
 

25 januari 

in de Boerderij 
 
Ook dit seizoen organiseert de 
wijkdiaconie weer drie koffiemorgens voor 
70+ers.  Ook daar is het belangrijkste doel 
om elkaar te ontmoeten, maar er is ook 
altijd iemand die wat komt vertellen. 
Uiteraard is er de mogelijkheid om haar 
vragen te stellen. Verder is er vooral ook 
de ontmoeting met elkaar onder het genot 
van koffie én wat lekkers erbij! Op 25 
januari is er weer de volgende ontmoeting. 
Iedereen krijgt een uitnodiging! 
 

Ringleiding in de Kamp 

Wie slechthorend is én een 
gehoorapparaat heeft, heeft vaak veel 
baat bij een ringleiding. Die zijn er in de 
centrumkerken wél, maar in de sporthal 
niet. We willen graag weten of er onder 
ons mensen zijn die daar wél behoefte 
aan hebben. Wie dat heeft…., meld het 
s.v.p. even bij ds. van der Wel, 272860. 
We gaan kijken of we dan daar een 
oplossing voor kunnen vinden. 
  

 Kerkbalans en 2017 

 
Jarenlang hebben we weinig gedaan aan 
PR rondom het geld van de kerk en de 
inkomsten. Het kwam eigenlijk altijd wel 
goed. Die tijd is voorbij…., er zijn zorgen. 
Ds. Dijkstra – Radewijk – gaat met 
pensioen en hij zal vervangen worden 
door één van de collega’s uit Hardenberg. 
Er zal geschoven moeten worden – 
waarschijnlijk – met predikantsplaatsen….. 
In de kerk hebben we nooit “vaste 
contributie”. Mensen kunnen geven wat ze 
wíllen geven – wat is het je waard – en 
wat ze kúnnen geven – voor sommigen 
(zie actie Plusmarkt) in onze wijk is geven 
écht onmogelijk. Voor anderen is het dat 
niet…. Misschien een goede vraag: als je 
lid bent van een sportvereniging, of je bent 
dat vanuit je gezin met meer mensen…, 
wat kost je dat? Zou je zo’n bedrag 
misschien ook over kunnen én willen 
hebben voor de kerk? We willen zo graag 
zo goed mogelijk door in onze wijk….. In 
januari komen ze langs met de bekende 
brieven…. Doe alsjeblieft mee! 

 

Noaberschap 
 
Het noaberschap is gewoon aan de gang 
in onze wijk. Steeds meer mensen weten 
in de loop der jaren de weg te vinden voor 
het laten doen van allerlei klussen. Het is 
ook altijd een letterlijk en figuurlijk mooie 
binnenkomer in onze wijk als je dat 
spandoek ziet staan! Wie hulp nodig heeft, 
bel gerust even op: 06-18408032. U krijgt 
dan de coördinator – Bert Slijkhuis – aan 
de lijn en hij zal zo snel mogelijk bij u/jou 
langskomen om te kijken wat de hulpvraag 
is en hoe we het beste kunnen helpen. 
 

Kerstwens 
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