
  
Protestantse wijkgemeente Baalder 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

Het Baalder 
festival 

(onder voorbehoud) 

 
Er is een gezamenlijk 
groepje bezig uit de 
Activiteitencommissie van 
de GKV Baalder én onze 
Protestantse Gemeente 
om ook samen met de 
wijkvereniging en het 
Noaberschap een festival 
te organiseren onder de 
titel “Kom, proef en leef”. 
Op het moment van 
schrijven van deze 
nieuwsbrief (nog in april) 
is nog niet helemaal 
zeker of het doorgaat, 
maar wél zeker is dat er 
heel hard wordt gewerkt 

en daarom hebben we 
het lef om het hier vast te 
noemen. Op zaterdag 9 
juni zal er vanaf 12.00-
16.00 uur rond de Kamp 
van alles te beleven zijn: 
een bbq, buitenlandse 
mensen die lekkere 
hapjes maken, een 
stormbaan, een 
rollatorrace, wellicht 
muziek, sport, spel, 
ontmoeting. Waarom we 
dat doen? Omdat we het 
belangrijk vinden dat we 
sámen wijk zijn als 
mensen onder elkaar en 
we daarom dus iets 
gezelligs willen doen! Zet 
het vast in de agenda!!! 

 

Zondagmiddagen 
voor 

alleengaanden 
 
Het hele seizoen van 
september tot en met 
april zijn ze er weer 
geweest: zondag-
middagen in de boerderij 
voor alleengaanden. De 
laatste keer dit seizoen 
was op zondag 22 april 
en het was errug gezellig 
en heel lekker weer. We 
gaan evalueren en het 
gaat vast weer door in het 
nieuwe seizoen 
 
 
 
 

De geest ….. vrolijk en triest 
 

Soms heb je van die momenten dat je eigenlijk niet goed weet hoe je iets op moet schrijven. 
En ja, niets menselijks is mij vreemd, gelukkig. In de maand mei gebeurt er heel veel 
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Moederdag, Pinksteren. Allemaal 
dagen waarbij we op de één of andere manier stil bij willen staan. En voor alle dagen zou je 
ook de woorden vrolijk en triest kunnen gebruiken. Immers bij de Dodenherdenking is de 
trieste gedachte dat er mensen zijn gestorven voor onze vrede en tegelijkertijd de vrolijke 
gedachte dat wij daardoor nu kunnen leven, zoals we leven. De vrolijke gedachte bij 
Bevrijdingsdag is het feest dat we mogen vieren, maar de trieste dat lang niet de hele aarde 
zo’n feest kan vieren. Zo valt er over die andere dagen hetzelfde te schrijven. Maar dan 
Pinksteren. Je zou zeggen, dat de trieste gedachte is, dat Jezus er niet meer is en de 
vrolijke dat de Heilige Geest onder de mensen kwam. Of moet je zeggen over de mensen? 
En ja, dat klopt. Jezus is gestorven, opgestaan en naar de hemel gegaan en toch praten we 
nog steeds over hem alsof hij nog bij ons is. Dat is toch ook een vrolijke gedachte? We 
kunnen hem niet aanraken, maar door over hem te praten, te lezen en na te denken is het 
net alsof hij nog leeft. Wonderbaarlijke gedachte. Een wonder ja. In de kerkenraad, maar 
ook in verschillende gespreksgroepen praten we vaak over hoe we ergens tegenaan kijken, 
wat onze gedachten zijn. De één brengt dat in prachtige volzinnen naar voren, de ander 
aarzelend of vol vraagtekens. Maar toch praten we over ons geloof, over God, over onze 
naaste vanuit het gevoel, de gedachte dat er meer is op deze wereld dan alleen maar ruzie, 
oorlog, slechtheid. Dat optimisme wil volgens mij ook het Pinksterfeest uitstralen. Door de 
Geest zien we Jezus en door Jezus kunnen we zien hoe we zouden moeten leven om 
samen in de liefde die we hebben voor elkaar naar een betere wereld toe te groeien. Ik heb 
toch de Geest gekregen om iets te schrijven. Zou het dan toch waar zijn …. De Heilige 
Geest? Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 
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Kerkdiensten 

 
Zondag 20 mei is het 
Pinksteren. Het is het derde 
grote feest van de kerk. En 
misschien wel het grote 
feest van de kérk! Met Kerst 
komt de Geest over Maria 
en Jezus wordt geboren. 
Met Pinksteren komt 
diezelfde Geest over de 
leerlingen van Jezus en 
wordt de kerk geboren. Dat 
klinkt als “een kerkgebouw”, 
maar kerk betekent vooral 
“wie van de Heer zijn”. Een 
wereldwijde beweging wordt 
geboren en wij horen erbij. 
We gaan het vieren met als 
thema “Geest van liefde”. 
Het zou prachtig zijn als 
iedereen iets in zijn of haar 
kleren heeft van “rood” óf 
iets dat met liefde (hartjes 
enzo!) aan heeft. We gaan 
er een mooi feest van 
maken! 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 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 
drie diensten aan die studie 
worden besteed. 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. De 
eerste dienst zal gaan onder 
het thema “Zeven rode 
draden”. Het is meer een 
verslag van een studiereis 
naar Londen, waar de kerk 
op sommige plekken op 
sterven na dood was én 
waar prachtige nieuwe 
impulsen zijn ontstaan. Bij al 
die impulsen zijn telkens 7 
elementen die terugkomen 
en die die kerken opnieuw 
levend hebben gemaakt. 
Daar kunnen we écht veel 
van leren. Sterker nog, 
sommige van die rode 
draden hebben we zelf al in 
huis. We gaan wat extra stil 
staan bij twee van de rode 
draden “bezield door geloof” 
en “ruimte voor ieder….” Als 
je nieuwsgierig bent én wilt 
meedenken hoe we onze 
wijkgemeente levend 
kunnen houden… kom! Het 
liedboekkoor is er ook, er is 
een activiteit voor de 
kinderen en TOZ is er. 

Uiteraard is er na afloop 
koffie en thee. 
 
Op 10 juni is het thema 
“kerk die uit de kerk 
komt”. Een variant op kerk 
die uit de kast komt. Eén 
van de thema’s die hoog 
scoorde, toen we in 
september 2017 thema’s 
aangaven waarover we het 
wilden hebben met elkaar in 
de diensten is “asielzoekers 
in de wijk”. Dat thema sluit 
aan bij twee belangrijke rode 
draden van de zeven uit de 
studie: “kerk met een naar 
buiten gerichte blik” én 
“luisteren met twee oren 
naar wat God wil op de plek 
waar wij wonen…” 
Bovendien sluit het óók 
mooi aan bij het 
Baalderfestival, wat we gaan 
houden… (zie voorop deze 
nieuwsbrief). De band 
begeleidt ons bij de muziek, 
er is TOZ, er is thee, koffie. 
Opnieuw, wil je meedenken 
en meegenomen worden in 
hoe we verder willen als 
wijk…, kom! 
 
Op 24 juni is het thema 
“Realistisch kerk zijn 
2018”. We staan stil bij de 
laatste drie rode draden: “je 
beperken tot een aantal 
taken en die goed doen”, 
“leven als gemeenschap” én 
“kosten van verandering 
onder ogen zien”. Je kunt 
allerlei mooie idealen 
hebben, maar het moet óók 
realistisch zijn. Wat kunnen 
wij en hoe kunnen wij met 
wie wij zijn in Baalder 
realistisch en bevlogen 
samen gemeente zijn? Er 
zijn minder inkomsten, 
helaas, we kunnen niet 
meer over een fulltime 
predikant (0.9 fte werkt ds. 
Van der Wel nog in onze 
wijk en wie weet wordt het in 
de toekomst wel minder) 
beschikken. Maar wellicht 
zitten er óók kansen! Die 
zaten er in Engeland óók!! 
Het liedboekkoor zingt, wij 

Colofon 
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ook! Er is koffie, thee, 
limonade, TOZ en een 
activiteit voor de kinderen.  
 
Op 8 juli is er onze 
slotdienst met als thema 
“Wat is je favoriete 
christelijke lied?”. Eigenlijk 
een soort top 2000 dienst, 
maar dan anders. Je kunt óf 
in een mandje in de 
Baalderdienst de vanaf 27 
mei tot en met de eerste 
dienst in juni je favoriete lied 
inleveren óf via de mail: 
favorietliedslotdienstbaalder
@gmail.com De bedoeling 
bij deze slotdienst is dat we 
met elkaar heerlijk gaan 
zingen en dat we dan vooral 
díe christelijke liederen 
zingen, die bij velen van 
jullie favoriet zijn. Het zou 
daarom óók mooi zijn als 
jullie bij de liederen 
aangeven wát jullie dan zo 
aanspreekt en waarom. Dat 
hóeft niet, maar het is wél 
mooi. Band en koor werken 
in deze dienst mee en ds. 
Wim van der Wel houdt een 
korte overdenking. Kort 
dus…, want het accent ligt 
vooral op samen zingen! 
Uiteraard is er na afloop de 
gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. 
 

Motortoertocht 
 
Samen gemeente zijn uit 
zich op verschillende 
manieren. Een tweetal 
motorliefhebbers heeft het 
initiatief genomen om een 
motortoertocht te 
organiseren. Dat gaat 
gebeuren op 27 mei om 
13.00 uur. Verzamelen bij 
de Kamp. Het is de 
bedoeling dat u rond 16.30 
uur weer terug bent. Opgave 
kan bij Frederik Zandman 
(mfzandman@gmail.com, 
0610013326) of GerritJan 
Kelder (0651613124, 
gerluts@hotmail.com ). 

 
 

Nieuw beleidsplan 
 
Inmiddels is er een 
werkgroep gevormd van 
mensen uit onze wijk, die 
hard aan het werk gaan om 
een inspirerend nieuw 
beleidsplan te schrijven. 
De groep bestaat uit Jan 
Bakker, Henk Dunnewind, 
Jans Schuurman, Martien 
Kuilder, Marjolein Evers, 
Elise Monshouwer, Gerwin 
Woertel en ds. Wim van der 
Wel. Zoals we nu in onze 
wijk kerkzijn, is gebaseerd 
op het plan dat al vier jaar 
geleden is geschreven. Het 
is al die jaren wel ons 
kompas geweest. Op basis 
van dat oude beleidsplan 
willen we opnieuw 
nadenken, maar ook op 
basis van wat we als 
kerkenraad en predikant 
hebben geleerd in die 
missionaire specialisatie. 
Met dat in ons achterhoofd 
gaan we iets moois maken, 
waar we opnieuw een aantal 
jaren vooruit kunnen. 
We hebben er zin in! Als het 
klaar is, na de zomer, gaan 
we het delen. Wie van 
bidden houdt, bid er maar 
voor! 

 
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 
mei is het eetcafé open op 
22 mei, in juni op 19 juni en 
in juli op 17 juli, telkens van 
17.15-18.45 uur 

 

Vacatures 
 
We hebben weer een aantal 
mensen die onze 
kerkenraad verlaten. We zijn 
écht blij met wat ze deden! 
Tegelijk er is ook een aantal 
mensen dat uit zichzelf er 
nog een periode eraan 
vastknoopt zonder dat we 
hen daar expliciet om 
hebben gevraagd. Dat is 
een soort signaal: het is 
blijkbaar zulk mooi en 
inspirerend werk, dat 
mensen er graag mee 
doorgaan. We zoeken ook 
nieuwe mensen en dat gaat 
de komende maanden van 
start. Een tip: denk niet te 
snel, dat is níks voor mij. 
Integendeel, we hebben 
veel talent in onze wijk, daar 
zijn we blij mee en gezien 
het feit dat anderen gráág 
blijven vragen we u of jou 

dan ook voor iets moois en 
zinvols. Zeker straks met het 
nieuwe beleidsplan gaan we 
wat we hebben aan goeds 

nog verdiepen met elkaar. 
 

 
Noaberschap 

 
Bel voor een klus op welk 
terrein dan ook met de 
coördinator Bert Slijkhuis, 
06-18408032. Hij komt dan 
langs voor overleg. Aan het 
noaberschap zijn geen 
kosten verbonden, behalve 
eventuele kilometers die 
gereden worden. 
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Rock Solid 
 
In januari 2018 is de Rock 
Solid groep in de leeftijd 
13/14 jaar gestart! Om de 
zes weken komen wij met 
deze groep jongeren op een 
avond bij elkaar en hebben 
we het over een bepaald 
thema uit de bijbel. We gaan 
in gesprek met elkaar, doen 
spelletjes en lezen een klein 
stukje uit de bijbel wat met 
dit thema te maken heeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto wordt er een 
Bijbelverhaal uitgebeeld. 
Ook hebben de jongeren 
Bijbelteksten uit de bijbel 
opgezocht uit het oude en 
nieuwe testament. In een 
gesprek hebben we het 
gehad over wat het geloof 
en de bijbel voor ieder 
betekent, bid je wel eens? 
Op welke momenten? Waar 
heb je het dan over met 
God? Elke avond sluiten we 
af met een hapje en een 
drankje. 
Rock Solid leiders Nikkie en 
Marloes.  
 
Vrijdagavond 6 april jl. 
hebben Carlijn Zandman en 
Jennifer ter Horst met de 
huidige groep 8 een DEMO 
avond van Rock Solid 
gedraaid. 
De jongeren waren al 
voorbereid op deze gave 
avond door de Juffen en 
door kinderen van andere 
groepen. Ook broers en 
zussen van bepaalde 
kinderen zijn erg positief, 
waardoor dit wordt 
overgebracht op de huidige 
groep 8. 
Wij en de kinderen hebben 
het ervaren als een hele 

leuke avond. Ook heel 
leerzaam door bepaalde 
gesprekken die er zijn 
gevoerd met elkaar. 
We hebben samen een stuk 
uit de bijbel gelezen. Bij de 
vraag "wie gelooft er in 
Jezus" gingen bijna alle 
handen de lucht in! Prachtig 
om te zien en samen het 
geloof te ervaren in 
verschillende vormen (bijbel 
lezen, gesprekken en 
spelenderwijs). 
 
Als kers op de taart mochten 
ze elkaar bekogelen met 
een zelfgemaakte meelbal. 
Gemaakt van Bloem en een 
pantykousje. Een paar 
minuutjes werk, maar ze 
konden er geen genoeg van 
krijgen! 
 
Carlijn Zandman en Jennifer 
ter Horst 

 
 

Rock Solid 
 
Elke maand proberen we 
het zo goed mogelijk te 
plannen, maar de oudste 
groep (groep van Jennifer) 
krijgt het tot de dag van 
vandaag nog voor elkaar om 
eens in de maand samen te 
zijn en er een leuke avond 
van te maken. 
De groep heeft er zelf voor 
gekozen om niet te stoppen 
met Rock Solid. De thema- 
avonden zijn echter wel 
gestopt, maar het gezellige 
samen zijn willen ze er toch 
in houden. Hartstikke 
gezellig!  
We doen een leuk spel 
samen, we kletsen over 
werk en school. Ja werk! 
Iedereen van de oudste 
groep is druk met werk. 

 
 
Jennifer kijkt haar ogen uit 
hoe snel ze veranderen en 
hoe snel de tijd gaat. Vier 
jaar geleden hadden ze een 
basisschool leeftijd en trok 
Jennifer op een bepaalde 
manier op met de groep. 
Maar hoe bijzonder is het 
om te zien dat ze zo snel 
veranderen en volwassen 
worden. Ook de gesprekken 
zijn meteen op een ander 
niveau.  
Geweldig om te zien. Maar 
toch buiten het feit om dat 
ze meer volwassen worden 
en veel drukker zijn, 
weerhoudt het ze niet om 
toch nog naar Rock Solid te 
komen!! 
 
Hoe gaaf is dat!  
En wat mij betreft houden 
we dit nog heel lang vol! 
"aldus Jennifer" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30- en 30+ 
 
Beide groepen draaiden ook dit 
seizoen weer en dat als een 
“tierelier”. Gedurende het 
seizoen komen in beide 
groepen zo tussen de 8 en 10 
mensen samen, die elkaar 
steeds beter leren kennen. Er 
wordt veel gedeeld: we hebben 
mooie gesprekken over het 
leven, over de levensfase 
waarin je zit en over wat geloof 
in je leven kan betekenen. Het 
mooie is dat we om de beurt bij 
elkaar thuis zijn, zodat je ook 
elkaars huizen leert kennen. Zo 
groeien we dus op een 
bepaalde manier naar elkaar 
toe, leren we meer over het 
geloof en hebben we daar 
ieder op onze eigen manier 
veel aan. Wie volgend seizoen 
wil meedoen, doen! Maar dat 
komt wel in de nieuwsbrief van 
september. 
 


