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Basiscatechisatie 
alweer voorbij 

 
In maart is de basis-
catechisatie afgesloten 
met een mooi festijn, 
waar bijna 30 kinderen én 
meester Henk en ds. Wim 
van genoten. We deden 
een Zweeds loopspel, 
waarbij de kinderen in 
duo’s allerlei vragen 
moesten beantwoorden 
die verspreid over het 
schoolplein waren 
opgehangen. Er werd 
zeer fanatiek gespeeld. 
Uiteindelijk kregen alle 
kinderen een kleine prijs  
 

en waren de hoofdprijzen 
dit jaar voor Lindo, Julia, 
Kris, Rosalie, Lea en 
Carlo. Alle kinderen uit 
groep 8 zijn uitgenodigd 
om een proefles van 
Rock Solid te gaan 
volgen, het jeugdpro-
gramma waar we in 
Baalder mee bezig zijn en 
waar meer dan 50 
jongeren uit klas 1-4 van 
het middelbaar onderwijs 
bij betrokken zijn. Zo 
bieden we ze een logi-
sche overgang naar 
jeugdwerk voor jongeren 
die naar de middelbare 
school gaan. 

 Spel ter afsluiting 

 

Postzegels  
en kaarten 

Kerk in aktie 
 

Vanaf januari staat er al 
in de Baalderdienst een 
doos voor het inzamelen  
van postzegels en 
ansichtkaarten. (geen 
dubbele ansichtkaarten) 
De opbrengst is voor Kerk 
in Aktie. 
 
 
 
 
 
 
 

Er is een nieuw begin…. 
 

De musical Judas eindigt met de zin: “Er is een nieuw begin!” We kennen het verhaal van 
Judas, de verrader. De man die Jezus aangaf bij de Romeinen. Het hele verhaal komt rond  
de Paastijd verschillende keren voorbij. Pasen is ook letterlijk een nieuw begin. De Joden  
noemen het ook wel Pascha. Met dit feest wordt de uittocht uit Egypte herdacht, ook een  
nieuw begin. De christenen weten zich met Pasen gesterkt door de tweede geboorte van  
Jezus. De opstanding uit de dood. Om toch nog aan het werk te kunnen. De wereld, zijn  
wereld, op een goede manier achter te kunnen laten. Judas heeft dat niet meer mee mogen  
maken. De verrader had spijt gekregen en kon niet meer leven. Eén ding wat Pasen ons  
zeker wil leren is dat het de moeite waard is om te leven. Hoe moeilijk dat soms ook is,  
maar dat we ons mogen realiseren dat Jezus ons het goede voorbeeld heeft gegeven en  
dat we nog steeds uit Hem en door Hem er mogen zijn. Letterlijk: we mogen bestaan met  
alles wat we hebben en wie we zijn. Wat mooi dat Pasen ons dat wil geven.  
Voor deze laatste zin werd er gezongen: “Als alles op dood spoor zit, als hoop is uitgedoofd,  
de wereld vol van kwaad lijkt en meer in niets gelooft, eens zal het gaan gebeuren: de liefde  
overwint!” Ik weet dat er in onze wijk veel verdriet is, veel ongeloof ook om wat je overkomt  
en dan ook nog het Paasfeest: dood, verraad, verdriet. Maar dan komt de liefde. In heel  
veel verschillende vormen. Een hand, een lach, een kus, een kaart, een bloemetje, een bak  
met groente, Jezus zoon van God. 
Pasen, het wordt wel het tweede feest genoemd. Na kerst weer een nieuw begin. Geniet  
ervan!   Veel leesplezier  Jan Bakker. 
 
Mocht deze nieuwsbrief toch nog voor het weekend van 24 maart bezorgd worden en u hebt op zaterdagavond 
of zondagmiddag of –avond niets te doen, dan is Judas een mooi begin van de Pasen. Is de nieuwsbrief later en 
u bent niet geweest, dan hebt u iets gemist! 
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Kerkdiensten 

 
Zondag 1 april is het 
Pasen. Samen met Kerst 

en Pinksteren één van de 
grote drie feesten van de 
kerk. We gaan het vieren! 
Het thema is “de tuin in 
bloei”. De bijbel begint te 
vertellen met dat God een 
prachtige tuin maakt. Zó 
is het leven bedoeld, 
goed, leefbaar, veilig, 
liefdevol! We weten 
allemaal dat het gelukkig 
váák ook zo gaat. Maar 
soms dus ook helemaal 
niet en dan is de tuin 
verstoord, onkruid, dood, 
vruchteloos. Het verhaal 
van de opstanding speelt 
zich af in een tuin. 
Vandaar “de tuin in bloei”. 
Jeugdkoor Animato zingt 
voor ons, Elvira 
Neijmeijer speelt op 
keyboard (dat kan ze 
fantastisch!). De Kamp 

zal feestelijk versierd zijn 
– uiteraard met dingen uit 
de tuin! – en ds. Wim van 
der Wel is de voorganger. 
Voor de kinderen is er 
een leuke activiteit en er 
zal TOZ zijn en er is 
kinderoppas. Er zullen 
flyers door de hele wijk 
gaan met uitnodigingen 
voor deze dienst, maar 
ken je zelf mensen die je 
mee wilt nemen, familie, 
vrienden, buren, vooral 
doen! 
 
Zondag 22 april is er 
dan opnieuw dienst in 
de Kamp. Dan komt er 
een thema aan de orde 
dat heel hoog scoorde op 
de door jullie als gemeen-
teleden ingebrachte 
thema’s: gedragsregels in 
de bijbel en hoe je die 
naar nu vertaalt? Ik hoor 
daar aan de ene kant een 
verlangen in: “hoe kunnen 
we zo leven zoals God 
het graag ziet?” én aan 
de andere kant een flinke 
vraag en twijfel “wat moet 
je met al die regels die in 
de bijbel staan en die 
vooral “ouderwets” lijken 
of bedoeld voor vroeger?” 
Ik vind het een mooi 
spannend thema en wil 
vooral het accent op dat 
eerste leggen: hoe 
kunnen we nú zo leven 
zoals God het graag ziet 
en hoe is de bijbel daarbij 
behulpzaam? De muziek 
wordt in deze dienst 
verzorgd door “Light”! Dat 
is hartstikke leuk, dat zij 
dat doen: het is de band 
van de GKV Baalder met 
wie onze band komend 
najaar weer een 
gezamenlijke avond gaat 
organiseren. Mooi dat de 
contacten zó zijn, dat zij 
nu bij ons de muziek 

verzorgen!  Verder is er 
toz, een activiteit voor de 
kinderen van groep 1-6. 
En uiteraard is er koffie, 
thee, limonade enz.  
 
Zondag 20 mei is het 
Pinksteren. Er zit bijna 

een maand tussen de 
tweede dienst van april 
en de eerste van mei. Dat 
komt omdat de vierde 
zondag van april vroeg 
valt (22e) en we de 2e 
zondag van mei even niet 
samenkomen, omdat we 
het derde grote feest van 
de kerk vrolijk willen 
vieren. Het thema is nog 
niet bekend, maar 
uiteraard zal het gaan om 
het bijzondere fenomeen, 
dat wat ooit 2000 jaar 
geleden gebeurde (Jezus 
die één tot drie jaar in het 
openbaar optrad in een 
landje dat een stipje is op 
de wereldkaart) nog altijd 
mensen inspireert. Hoe 
fascinerend dat tot in 
Baalder het verhaal van 
God/Jezus nóg steeds 
wordt verteld, bemoedigt, 
aanspreekt, tot denken 
zet. We maken er een 
feest van! De band is er, 
er is een activiteit voor 
toz, voor kinderen van 
groep 1-6 en er is 
kinderoppas. En ook hier 
geldt: er zal een flyer door 
de hele wijk gaan naar 
ieder adres. Neem gerust 
mensen mee. 
 
Op 27 mei vieren we 
dan al weer een dienst 
in de Kamp. In die dienst 

gaan we aandacht 
besteden aan de thema’s 
die in de studie van ds. 
Wim van der Wel naar 
voren komen: hoe kun je 
in 2018 in een tijd waarin 
de invloed van 

Colofon 
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geloof/kerk óók in 
Hardenberg afneemt op 
een levende en levendige 
manier kerk zijn? Eigenlijk 
gaat het in deze dienst 
om “onszelf” dus, in ónze 
wijk. Het thema sluit 
eigenlijk heel mooi aan op 
de Pinksterdienst van de 
week daarvoor. Er zullen 
twee diensten aan die 
studie worden besteed 
(zie verderop in deze 
nieuwsbrief). Dat klinkt 
saai, maar dat is het 
totaal niet. In die studie zit 
heel veel wat ons voor de 
komende jaren veel 
nieuwe impulsen kan 
geven. Het zou voor onze 
wijkgemeente fijn zijn als 
we met veel mensen die 
diensten meemaken. Kan 
een prachtige stimulans 
zijn.  

 
De bloemen van de kerk 
worden door gemeente-
leden naar de ontvanger 
gebracht. Ook een vorm 
van samen gemeente 
zijn. 
 

Kerk zijn in 
Baalder 

 

Er gebeurt veel in onze 
wijk. Baalder bruist in een 
aantal opzichten. 
Onze wijkgemeente bruist 
ook in een aantal 
opzichten. Vier jaar 
geleden hebben we 

samen met elkaar een 
beleidsplan gemaakt. Via 
wijkavonden kwamen er 
vanuit jullie als 
gemeenteleden allemaal 
ideeën en die zijn 
omgevormd in het 
beleidsplan dat tot dit jaar 
geldig is. Hoe we nú 
gemeente zijn, dat 
hebben we in hoge mate 
vier jaar geleden sámen 
bedacht. Dat is een 
kracht van ons in Baalder: 
SAMEN! 
Nu wordt het tijd voor een 
nieuw beleidsplan. Kern 
van dat plan zal moeten 
zijn: Het goede wat er is 
bewaren, uitbouwen én 
wat kunnen we 
anders/beter doen? Jullie 
hebben herhaaldelijk 
gelezen dat onze 
wijkpredikant een 
missionaire specialisatie 
volgt die twee jaar duur. 
Het bijzondere aan deze 
specialisatie is dat bij 
deze nascholing ook jullie 
kerkenraad betrokken is. 
Predikanten hebben de 
plicht om nascholing te 
volgen. Bijna altijd 
gebeurt dat zónder de 
kerkenraad. Alleen de 
predikant schoolt na en 
de kerkenraad volgt 
waarin de predikant zich 
naschoolt. Nu is het dus 
anders geweest en 
hebben we als 
kerkenraad meegedaan. 
Wat we hebben geleerd 
met elkaar willen we 
graag delen met jullie als 
gemeenteleden. Veel sluit 
aan op hoe we hier als 
kerk proberen te zijn met 
elkaar, maar we leerden 
ook nieuwe dingen 
waarvan we denken dat 
die ons écht kunnen 
verrijken. We laten ons 
vooral inspireren door het 

“handboek gezonde 
gemeente” van een 
zekere Robert Warren. In 
twee diensten in de Kamp 
zul er in mei en juni 
aandacht zijn voor dat 
boek. We zouden het 
heel fijn vinden als jullie 
daar zoveel mogelijk bij 
zijn. En uiteraard zullen 
we ook naar jullie toe 
duidelijk maken hoe we 
het nieuwe beleidsplan 
willen gaan maken. Op 27 
mei (zie elders) is de 
eerste kerkdienst. 
 
De studie van ds. van der 
Wel loopt 15/16 juni af en 
op de laatste studiedag 
zal er óók weer een 
studiedag zijn waarop wij 
als kerkenraad aanwezig 
zijn. 

 

Studie die afloopt 
 
Hiervoor wordt wat 
verteld over de studie die 
“we volgen” (kerkenraad 
en ik, w.v.d.w.). Dat is 
een zinvolle én 
tijdrovende (geweest). 
We leren veel, maar 
daardoor heb ik de 
afgelopen periode ook 
minder nettotijd aan het 
directe werk in de wijk 
kunnen besteden dan ik 
zou willen. Er komt 
langzamerhand lucht in 
mijn agenda, gelukkig. 
Wie graag wil dat ik 
langskom: 272860. Ik ben 
blij deze studie te hebben 
gevolgd. Ik hoop en 
vertrouw echt dat het 
nieuwe impulsen gaat 
geven aan het mooie 
werk/gemeente zijn dat 
we hier met elkaar 
beleven. Ik heb er zin in!! 
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Eetcafé 
 
Maandelijks is er in de 
wijkboerderij het eetcafé. 
Vrijwilligers uit onze wijk 
slaan dan aan het koken 
voor mensen die het fijn 
vinden om gezamenlijk te 
eten: mensen die alleen 
zijn, die gezelligheid 
zoeken, die wat krap bij 
kas zitten. Het is mooi om 
te zien, dat het werkt! 
Hoe kun je je 
aanmelden? Via een 
telefoonnummer vanaf de 
donderdag voor de 
betreffende dinsdag 
waarop het eetcafé open 
is. Dat nummer is: 
0633479569. Je krijgt dan 
iemand aan de lijn van de 
vrijwilligers die gaan 
koken. Je kan ook de 
voicemail in spreken. 
Vertel hen met hoeveel 
mensen je graag wilt 
komen eten en ook of je 
evt. dieetwensen hebt. 
Gewoon doen!!!!! In april 
is het eetcafé op 17 april 
open en in mei op 22 mei, 
telkens van 17.15-18.45 
uur 
 

 

Noaberschap 
 
Inmiddels is het Baalder 
Noaberschap al een soort 
instituut aan het worden 
in onze wijk. Wie klussen 
heeft op huishoudelijk 
terrein, wie lastige 
formulieren heeft in te 
vullen, wie de heg geknipt 
moet hebben, wie een 
haperende computer 
heeft, enz., enz. enz, én 
wie geen hulp vlakbij 
heeft van 
vrienden/familie, bel 

gerust het Noaberschap: 
06-18408032. De 
coördinator – Bert 
Slijkhuis – komt dan langs 
en zal een vrijwilliger 
zoeken die de klus gratis 
klaart. Alleen gereisde 
kilometers voor een klus 
zullen in rekening worden 
gebracht. Een prachtig 
“van de wijk, voor de wijk” 
en het bestaat dit jaar al 5 
jaar!! 
 

Samen delen 
tijdens de dienst 

van 11 maart 
In het kader van “delen 
geeft meer” kon iedereen 
op zondag 11 maart iets 
meenemen wat dan 
uitgedeeld zou worden 
aan de mensen in onze 
wijk die het niet zo breed 
hebben. Heel veel 
mensen hadden gehoor 
gegeven aan deze 
oproep, kijkend naar 
onderstaande foto: 

 
  

Paasgedicht 
 
Omdat Hij een  

koning wilde wezen, 
werd Hem een  

doornenkroon gegeven. 
 
Hij werd uitgelachen  

en bespot, 
zo gingen ze om met  

de Zoon van God. 
 
Het mooiste cadeau dat  
ons ooit werd gegeven, 
U stierf voor ons maar dat 
bracht ons het leven. 

 Zo bracht Jezus God en 
mensen samen. 
Op Golgotha klonk:  
Het is volbracht, in de 
hemel: Amen, Amen. 
 
Hij is opgestaan, Hij is 
opgestaan! 
Hij leeft, hij leeft! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Bij ons dagkamp 
 

Al een aantal jaren doen 
Ruud en Priscilla Pleeging – 
wonend in onze wijk – in de 
zomer fantastisch werk: ze 
organiseren voor kinderen 
van 7-12 een vakantieweek 
in het gebied van de 
Oldemeijer. Het gaat dan 
vooral om kinderen van wie 
de ouders in de 
zomervakantie moeten 
werken en die daarom niet 
naar zo’n week kunnen én 
om kinderen van wie de 
ouders het geld niet hebben 
om op vakantie te gaan. Een 
aantal van deze ouders 
zullen we vanuit de diaconie 
benaderen: we kunnen nl. 
een aantal kinderen dit 
gratis aanbieden. Wie nog 
mensen/kinderen weet, 
meld het dan bij 
w.vanderwel@pkn.nl  
 

 
  
Kijk ook op de website 
www.bijonsdagkamp.nl 
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