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Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

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

 website:www.pknbaalder.nl

 

Avonddiensten 

  
Tot en met 2016 werden 
er nog op drie locaties 
avonddiensten gehouden: 
Radewijk, Heemse en in 
het centrum. Vanaf 1 
januari 2017 is dat 
veranderd 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!  
 
 

 

Ik wens te zijn als ….. 
  
Laatst sprak ik iemand die de volgende definitie met 
betrekking tot een nieuwjaarswens had: “Je wenst de 
andere altijd toe wat je zelf ook zou willen hebben òf hebt 
gemist!” Nu zijn er verschillende manieren om elkaar een 
goed nieuwjaar toe te wensen: Gelukkig nieuwjaar. Je 
wenst de ander dus een jaar met veel geluk (jijzelf hebt dat 
geluk niet gekend). Een voorspoedig nieuwjaar (je hebt 
allerlei tegenslagen gehad). Veel heil en zegen (jij bent 
weinig door anderen gezegend). Een gezond 2017 (dat zou 
je zelf willen hebben) en tot slot: de allerbeste wensen (met 
minder ben je niet tevreden, het allerbeste moet). 
Een nieuwjaarswens als spiegel dus. Het letterlijk kijken in 
een spiegel kan heel confronterend zijn. Je ziet wat je bent. 
Soms ben je er tevreden mee en soms ook niet. Figuurlijk 
kijken in de spiegel is veel moeilijker. De vraag “Wie wil ik 
zijn?” of “Hoe wil ik dat anderen mij zien?” zijn 2 vragen die 
dan naar voren komen. De eerste gaat uit van je eigen 
kracht en de tweede vanuit een afhankelijkheid naar de 
ander. Wat het meest goede is, laat ik in het midden. In 
ieder geval is het goed om bij het begin van een nieuw jaar 
na te denken over wat je zou willen bereiken. 
Jezus zegt daar ook iets moois over: “Luister goed! Ik zeg 
jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen 
als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen.” Dit staat in 
Johannes 14 : 12. 
Je kunt deze tekst heel zwaar optuigen, maar in de kern 
denk ik dat het gaat om het volgende: Jezus deed in volle 
overtuiging die dingen die hij deed, omdat hij vond dat het 
goed was om te doen. Als wij hem daarin volgen, met dat 
zelfde stukje overtuiging, dan werken we op de juiste 
manier aan de dingen die we willen bereiken en is de 
verwachting dat we op termijn datgene bereiken wat we 
willen. 
Ik wens u en jullie een jaar toe waarin dat gerealiseerd 
wordt, wat u/jij graag zou willen. Alleen, samen, maar 
vooral met hulp van Hem die we onze Heer noemen. 

  
 
Jan Bakker. 

http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:info@pknbaalder.nl
http://www.taize.fr/
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Baalderdiensten   
  

Op 12 februari hebben we een bijzondere 
dienst: een top 2000dienst! Alle muziek 
die we horen én samen zingen staat in de 
top 2000. Er zijn mooie nummers 
aangeleverd! De nu-je-onderweg-band 
zorgt voor de muziek, wij met elkaar voor 
het zingen. Tussen de nummers door zijn 
er verbindende teksten: soms over het 
lied, soms over een Bijbeltekst, soms 
vertelt iemand iets over een nummer, er 
zijn gebeden en er is ook de mogelijkheid 
om dat wat je dwars zit bij God letterlijk en 
figuurlijk neer te leggen onder het motto 
“let it be”. We zijn heel benieuwd wat het 
gaat worden. Er is GEEN toz deze dienst, 
er is voor de kinderen wél een activiteit 
maar dan achter in de zaal. We gaan het 
dus een beetje anders doen dan anders. 
Wat niet anders is: er is koffie, ranja en 
thee na afloop. Welkom! 
 
Op 26 februari gaat het thema over “deel 
je zorgen met je buurman/psycholoog 

enz.”. Het gaat over de vraag wat je voor 
elkaar kunt betekenen met een luisterend 
oor. Ook over de vraag wat je met God 
kunt delen en zijn luisterend oor, maar 
zeker ook over het punt hoe belangrijk het 
wel niet is dat je met elkaar veel in het 
leven kunt delen. Maar wat deel je met 
wie? Wat deel je op facebook? Met je 
buurman? En wanneer heb je een 
psycholoog nodig om iets mee te delen? 
Het liedboekkoor zingt mee! Er is wél weer 
TOZ, een kinderactiviteit, thee, koffie…. 
 
Op 12 maart krijgen en delen we met 
elkaar brood en wijn én een spannende 
vraag: deel je bezit… over hoeveel van 
wat je hebt je met een ander zou 
kunnen/moeten delen. Het is een thema 
waar we soms bést wat ongemakkelijk 
onder kunnen worden…. Ik hoop dat we 
het met elkaar aandurven om het erover te 
hebben, samen en dan niet op een manier 
dat we er ons schuldig onder gaan voelen, 
maar op een inspirerende en open manier. 
Het liedboekkoor zingt mee, er is TOZ, 
een kinderactiviteit en koffie, thee en ranja 
na die tijd. En gezelligheid! 
 
Op 26 maart is er een dienst met de 
onderbouw van de Elzenhof én – zo 
proberen we – ook met kinderen van de 
OBS! Het thema daarvoor is nog niet 
bekend – het is 20 januari als ik dit 
schrijf…. - . Wel weten we dat deze 

 Colofon 

Redactie      Wim van der Wel
 Jan Bakker 

 5e jaargang 
nummer 27 

februari 2017 
  

 
  
  

 

Bij de foto: Tijdens de 
kinderkerstnachtdienst 
gaven dominee en kinderen 
samen de zegen. 
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diensten altijd vrolijk zijn, dat de Nu-je-
onderweg-band voor de muziek zorgt en 
dat het mooi is als jij er ook bent! Dat geldt 
overigens voor álle diensten! Welkom! 
Uiteraard is er in die dienst géén toz én 
kinderactiviteit want de dienst is één en al 
activiteit voor iedereen. 
 

Mc Church 

Na afloop van de 

dienst op 26 maart is 
er voor de jeugd vanaf 
groep 7 van de 

basisschool én alles wat daarboven zit de 
bekende mc-churchactiviteit. Het wordt in 
dit geval een sportactiviteit – gymmen in 
de kerkzaal  - waarna 
er na afloop de 
bekende 
broodjes ham- burger 
zijn. Neem dus je sport-
spullen mee naar de 
Kamp op die zondag!  
 

Kinderoppas bij de 

Baalderdiensten 

 
Het aantal kleine kinderen bij de oppas is 
vaak klein. We hebben daarom besloten 
bij BIJZONDERE diensten kinderoppas te 
hebben en bij “wat minder bijzondere” 
géén oppasdienst meer te organiseren. 
Wat zijn bijzondere diensten: 
doopdiensten, Pasen, Pinksteren, 
diensten met de scholen, de TOP 2000 
dienst.  
 

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 tweede avond is op 13 februari voor de 
Eiberhof, Schweitzerplein, de Hofweg, de 
Schweitzerlaan, Zonnehof, Kamphof en 
Oosthof, Beekweg, Binnhof, 
Hardenbergerweg én Gramsbergerweg. 
De derde avond is op 13 maart en dan 
voor de mensen die wonen aan de Bree 
en Wilgenstuk, de Woerte, Kleine Pollen 

en Veldmaat, Bovenmaat en Ondermaat 
en de Baalder-Esch. 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! 
 

30- en 30+ 
 
De 30+ komt nog steeds bij elkaar! Dit 
seizoen is er een mix van avonden waarop 
de groep onderling met elkaar praat over 
dingen die spelen in hun leven en geloven 
én avonden waarop ds. Wim van der Wel 
erbij is. Op die avonden is er vaak een 
onderwerp als “reïncarnatie”, “Islam en 
christelijk geloof” en binnenkort wordt de 
vrijgemaakte predikant een keer 
uitgenodigd: “vertel nou eens wat 
overeenkomsten en verschillen zijn tussen 
jullie kerk en de onze….”. Inlichtingen? 
Zandra Muis!! 
De 30- komt ook bij elkaar en is net weer 
gestart. Met zo’n 10 mensen praten we 
over de basisdingen van het geloof en wat 
je daaraan hebt in je leven. In beide 
groepen is er een heel open sfeer. 
Inlichtingen voor deze groep: ds. Wim van 
der Wel. 
 

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! 
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Noaberschap 1 
 
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.  
Maar ook als u geen klussen heeft maar 
van tijd tot tijd behoefte aan een luisterend 
oor en/of een beetje gezelligheid kunt u 
ook terecht bij het Noaberschap. Zo willen 
wij weer meer elkaars noabers, elkaars 
naasten zijn en worden. 
 

Noaberschap 2 
 
Een nieuwe loot aan het noaberschap is 
de koffiemorgen in de boerderij. Voor wie 
maar zin heeft in wat gezelligheid, een 
bakje koffie, een luisterend oor: op iedere 
dinsdag- en donderdagmorgen is de 
boerderij open van 10-12 uur. Gezellig een 
bakkie doen met elkaar! 
 

 
 

Koffiemorgen 29 maart 
 
Nog meer koffie!! . De derde 
koffiemorgen voor mensen van 70+ in dit 
seizoen wordt gehouden op 29 maart! In 
de boerderij staat de koffie klaar vanaf 
10.00 uur. We hebben deze morgen Fred 
Hamhuis te gast. Hij gaat ons wat vertellen 
over “struikelstenen”. Dat zijn stenen die in 
onze eigen Voorstraat en aan het 
Oosteinde liggen…. Ze liggen op plekken 
waar vroeger Joodse mensen woonden en 
ze zijn in de tweede wereldoorlog…. We 
gaan dus in de geschiedenis van onze 
Joodse medemensen. Een boeiend 
onderwerp. Welkom! 
 

 

Start 60+ 

 
Als de basiscatechisatie voorbij is…, komt 
er weer ruimte vrij in mijn (wvdw) agenda 
voor de 60+ers. Geloven en leren doe je 
een leven lang! Op 16 maart is er om 
9.30 uur in de Schakel voor iedereen die 
60+ is de uitnodiging om mee te doen aan 
een gespreksgroep, zoals we dat al een 
aantal jaren doen. We starten telkens met 
een korte viering in de kerkzaal – altijd 
mooi! – en dan gaan we tot ca. 11.30 uur 
met elkaar in gesprek over geloven en 
leven. De data zijn: 16 en 30 maart, 20 
april en 4 mei. Welkom! 
  

 Basiscathechisatie 
 
Meester Henk Zweers en ds. Wim van der 
Wel zijn samen met zo’n 30 kinderen al 
een paar maanden bezig met de basis-
catechisatie. We zijn onder andere in het 
witte kerkje geweest. Voor veel kinderen 
een nieuwe ervaring: Ze waren nog niet 
eerder in een kerkje als dit en leerden 
spelenderwijs wat er allemaal in zo’n kerk 
is te zien én waarom! Na de kerst zijn we 
bezig met verhalen uit het Nieuwe 
Testament óver Jezus en van Jezus. We 
sluiten op 28 februari dit seizoen af met 
een prachtig slotfeest. In een spel komen 
alle onderwerpen van het sei-
zoen terug: rennen, denken….. 
Het is mooi om te doen! 
 

Missionaire 

specialisatie 
 

Zoals bekend volgt ds. Wim 
van der Wel een cursus 
“missionaire specialisatie”. Dat gaat – in 
het kort – erover hoe je als kerk in je eigen 
omgeving (Baalder dus) zo góed mogelijk 
als volgelingen van Christus aanwezig 
kunt zijn. Nou is dat niet alleen de hobby 
van de dominee, maar iets waar we als 
kerkenraad voor hebben gekozen. 
Daarom “moest” ook een deel van de 
kerkenraad op cursus en op 14 januari 
waren we daar in Doorn. Het was een heel 
inspirerende dag en als kerkenraad willen 
we ook nadenken hoe we jullie als 
gemeente bij dit geheel willen betrekken. 
De dag werd afgesloten met een gezellige 
borrel. 
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