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Actie Kerkbalans 

 
Eén keer per jaar wordt de 
actie “kerkbalans” 
gehouden. Dan wordt aan 
alle leden (18+) gevraagd 
wat je op financieel gebied 
wilt bijdragen in het nieuwe 
jaar (2019) aan de kerk. Het 
is geweldig dat heel veel 
mensen op verschillende 
manieren bijdragen: stoelen 
zetten, baalderdiensten 
voorbereiden, jeugdwerk, 
contactpersoon, eetcafé 
enz., enz. Maar we hebben 
ook een financiële bijdrage 
nodig om de organisatie van 
de kerk (de salarissen van 
dominees, kosters, de 
gebouwen en de huur ervan 
– de kamp onder andere! – 

in stand te houden. In de 
kerk heffen we geen vaste 
contributie, maar mag je zelf 
weten wat je geeft. En 
daarbij speelt ook een rol: 
wat je kúnt geven. Onze wijk 
kent ook een heel aantal 
mensen die van een 
minimum moeten 
rondkomen en dan is een 
gift aan de kerk eigenlijk te 
veel. Als je in die situatie zit: 
voel je niet schuldig als je 
niks geeft, we hebben daar 
alle begrip voor! Voor 
degenen die in de situatie 
zitten dat ze wél geld 
kunnen geven: doe het 
alsjeblieft. En misschien is 
het dan goed om – als je je 
afvraagt wat je kunt/wilt 
geven – bij de kerk meer te 
denken aan een 
sportvereniging waar je lid 

van bent (of soms met meer 
leden in je huis!) dan aan 
een goed doel dat 
langskomt voor een collecte. 
Een goed doel, dat vind je 
belangrijk, de vereniging 
daar maak je deel van uit. In 
het beleidsplan van de 
Algemene Kerkenraad (zie 
hierboven) moeten knopen 
worden doorgehakt over het 
geld enz. Als de opbrengst 
van kerkbalans goed is, zijn 
die knopen kleiner en kan 
het kerkenwerk in alle wijken 
– en dus ook bij ons in 
Baalder – zo goed mogelijk 
doorgaan!  

 

De muziek van het leven. 
 
Ik ben opgegroeid in de tijd dat er bijna in elke (Christelijke) huiskamer een harmonium 
stond. U weet wel, zo’n traporgel en ja, ik kreeg er ook les op. Onlangs is mijn orgeljuf 
overleden. Karakteristiek waren haar woorden: “Goed tellen hoor Jan, 1ne, 2-je, 3-je, 4e, 
1ne, 2-je, 3-je, 4e”. We hebben het dan wel over een vierkwartsmaat. De eerste keer 
vervolgens op het kerkorgel en dan een dienst begeleiden. Daar zat niet zoveel muziek in. 
Een hele uitdaging én na een jaar werd er ook afscheid van mij genomen met als cadeau 
een boek met begeleidingsmuziek van het toenmalige liedboek. Tja, we praten dan over 
zo’n 40 jaar geleden. Maar ….. er zat wel muziek in mijn leven! 
Een paar weken geleden heb ik een Johannus –orgel gekocht. Zeg maar, het kerkorgel voor 
de huiskamer. De tas met de oude muziekboeken opgezocht en als u goed luistert, dan 
hoort u al “Nu zijt wellekome”, “Er is een kindeke” en zelfs het “Ere zij God”! Er zit weer 
muziek in mijn leven! In iedere geval andere muziek dan die uit de bluetooth-speaker van 
mijn zoon. 
Muziek in je leven, muziek van het leven. Het leven heeft een ritme. Ook het kerkelijk leven. 
We zitten nu in de periode van advent. Een nieuw akkoord wordt gestart. Is het in mineur of 
toch in majeur. Wat brengt het leven ons? Wat brengt de kerk ons? Wat brengen wij naar de 
kerk? Over het leven kan niemand iets zeggen. De kerk brengt ons het woord van liefde, 
komend via Jezus en wat wij brengen is aan onszelf. Wat ik wel weet, is dat ik een 
bloeiende gemeente zie, maar zoals elke bloem ook regelmatig water nodig heeft om 
vervolgens uit te barsten in kleuren en geuren. Ik zei het al, we zitten in de adventstijd. De 
tijd van verwachten, van hopen, van nieuwe ritmes, van nieuwe muziek op soms oude 
melodieën. Ik wens u veel mooie muziek in uw leven. 
Een hartelijke groet,      Jan Bakker. 

http://www.protestantsekerk.nl/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten 
 
24 december om 19.00 uur: 
kinderkerstfeest 
Sinds een jaar of 4 vieren we 
twee kerstnachtdiensten. Naast 
de traditionele dienst van 22.00 
uur is er een nieuwe traditie 
ontstaan: het kinderkerstfeest! 
Ook dit jaar gaan we dit weer 
vieren en de voorbereidingen zijn 
in volle gang! Kinderen gaan een 
kinderkerstspel instuderen, er zal 
een kinderkoor zijn, de nu-je-
onderweg-band zorgt voor de 
begeleiding. Vorig jaar was het 
prachtig en dit jaar wordt het weer 
heel mooi. Daarom raden we je 
aan om er vroeg bij te zijn: de 
zaal gaat om 18.30 uur open. 
Gewoon afkomen op het geluid 
van de Midwinter-hoornblazers 
die ons naar de Kamp roepen, 
net als vorig jaar!  
Het thema zal zijn “een plek voor 
een Kind…..” Ds. Wim van der 
Wel is de voorganger – er zal 
deze dienst geen preek zijn, het 
kerstspel zélf is de preek! – en na 
afloop is er warme 
chocolademelk! 

 

24 december  om 22.00 uur:  
kerstnachtdienst 
Om 22.00 uur vieren we dan de 
traditionele kerstnachtdienst. 
Vanaf 21.30 uur is de zaal open, 
want ook hier geldt: kom vooral 
vroeg! De midwinterhoornblazers 
zullen ook om 21.30 uur ons naar 
de Kamp toe “blazen”. In deze 
dienst wordt meegewerkt CMV 
Hardenberg (het voormalige 
“Eendracht”) én door ons eigen 
liedboekkoor. Er zullen veel 
bekende en vertrouwde liederen 
klinken. Het thema is hetzelfde 
als in de 19.00 uur dienst “een 
plek voor een Kind…..” Ds. Wim 
van der Wel is de voorganger. 
We lezen het kerstevangelie en 
nu zal er wél een overdenking 
zijn. Na afloop is er Glühwein en 
chocolademelk. 
 
Twee heel verschillend diensten 
met één thema. Voor sommigen 
zélfs reden om twee keer te gaan: 
één keer met (klein)kinderen, één 
keer zonder. Welkom!!!!! 
 
13 januari om 10 uur 
Nieuwjaarsdienst met thema 
“Leren” 
Op 13 januari vieren we de eerste 
dienst in het nieuwe jaar. We 
gaan uiteraard elkaar het goede 
wensen, in én na de dienst (met 
koffie, thee en limonade!). In de 
dienst zelf is het thema “leren”. 
Een mens leert een leven lang. 
Om te beginnen omdat je ouders 
je dingen bijbrengen, je op school 
van alles leert…… Waar heb je 
wat aan, waar niet wat aan? We 
komen een stukje in het 
leerproces van Jezus als Hij als 
kind van 8 dagen wordt besneden 
en als kind van 40 dagen door 
zijn ouders naar Jeruzalem wordt 
gebracht……   

 
In deze dienst vieren we dat 
Marjan de Vries- Ockers, Kleine 
Pollen 5, als ouderling wordt 
bevestigd. Daarmee zijn alle 
vacatures in de kerkenraad 
vervuld!  
 
Het liedboekkoor werkt mee, ds. 
Wim van der Wel is voorganger 
en er is een leuke activiteit voor 
de kinderen van groep 1-6 én er 
is TOZ en kinderoppas in het 

mooie vernieuwde 
kinderoppaslokaal! 
 
27 januari om 10 uur, “Leren 
leven……” 
 
Op 27 januari is de tweede 
Baalderdienst. We volgen de 
thema’s die Trefwoord – de 
godsdienstmethode die op de 
Elzenhof wordt aangeleerd – ons 
aanreikt en die vertellen nu dat 
Jezus zelf groot wordt, zélf gaat 
leren. Het verhaal van de 
leerperiode in de woestijn komt 
aan de orde. Dat brengt ons tot 
de spannende vraag: hoe maken 
wij keuzes? We moeten in ons 
leven héél veel keuzes maken, 
wanneer kies je “goed”, wanneer 
kies je “fout” of “wanneer kies je 
het minst slechte….” En wat is je 
kompas bij “dit is de goede weg, 
dit is de verkeerde keuze….?” 
Boeiend genoeg.  
De Nu-je-onderwegband zorgt 
voor de begeleiding, er is 
kinderoppas, een kinderactiviteit 
voor groep 1-6, TOZ! Kortom, 
veel aandacht voor kinderen. Na 
afloop is er weer koffie, thee en 
limonade! 

  

Diensten voor 
jongeren 

 
Op zondag 27 januari, ná de 
“gewone Baalderdienst”, gaan we 
iets nieuws meemaken. “We”, dat 
zijn in dit geval jongeren van 16+ 
die in de regel de Baalderdienst 
als “niks aan” ervaren en die 
graag wél wat anders willen. 
Positief! Daar komt natuurlijk bij, 
dat het tijdstip – 10.00 uur – ook 
wat vroeg is . We gaan drie 
keer het experiment aan: een 
dienst om 12.00 uur met thema’s 
die door de jongeren zijn 
aangedragen en diensten die 
door hén zijn voorbereid. We 
starten om 12.00 uur met een 
bakje koffie, dan gaan we een 
dienst in de (halve) sporthal 
houden mét de band (de jongere 
leden van de band!) van ca. 30-
45 minuten, die interactief is. De 
dominee mag erbij zijn én een 
kort praatje houden en daarna 
gaan we met elkaar broodje 
Hamburger eten. Prachtig, dit 
nieuwe initiatief!! 
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Het beleidsplan van 
Baalder 

 
Elke wijk moet – van de landelijke 
kerk – om de vier jaar een 
beleidsplan maken. Dat klinkt 
saai, maar voor onze wijk is het 
allesbehalve saai. Hoe we nu met 
elkaar samen kerk zijn, dat 
hebben we vier jaar geleden al in 
heel grote lijnen opgeschreven in 
het “oude beleidsplan”. Nu is het 
nieuwe beleidsplan klaar en dat 
borduurt voort op het oude, er 
staan nieuwe dingen in omdat de 
tijd verandert én omdat we als 
predikant en kerkenraad een 
studie missionaire specialisatie 
hebben gevolgd. We willen het 
graag bespreken en delen met 
jullie. Het plan is op papier te 
krijgen: stuur dan s.v.p. even een 
mailtje naar 
scribabaalder@gmail.com, maar 
het is ook op onze website te 
downloaden: www.pknbaalder.nl  
en dan onder “nieuws”.  
Denk niet: dit wordt een saaie 
avond…, er staan spannende 
ideeën in als onder andere dat we 
Sporthal de Kamp wellicht willen 
pachten om die voor onszelf én 
voor de wijk tot een 
ontmoetingsplek uit te laten 
groeien. 
 
De avond wordt op14 januari in 
de Elzenhof gehouden, inloop is 
er vanaf 19.30 uur. We beginnen 
dan om 19.45 uur. 
 

 

 
Het beleidsplan van 

de Algemene 
Kerkenraad 

 
Niet alleen wijkkerkenraden, maar 
ook de Algemene Kerkenraad 
moet om de vier jaar een 
beleidsplan maken. Dat is nu ook 
gebeurd en het is een “spannend 
plan” omdat er knopen moeten 
worden doorgehakt: het ledental 
van de kerk loopt fors terug, de 
inkomsten dalen dus ook. Er 
moeten keuzes worden gemaakt: 
we móeten bezuinigen, maar 
waarop? Op gebouwen óf op 

personeel bijvoorbeeld? En: hoe 
kunnen we nieuwe bronnen van 
inkomsten aanboren? Kunnen 
bijvoorbeeld wijken zélf meer 
verantwoordelijkheid krijgen over 
de inkomsten? Er staan ook in dit 
plan spannende dingen! Vanaf 
begin januari is ook dit plan te 
lezen op de website maar dan 
van de PLAATSELIJKE kerk: 
www.pknhardenbergheemse.nl 
Inmiddels hebben alle 
wijkkerkenraden over dit plan ook 
gesproken – de Algemene 
Kerkenraad beslist uiteraard, 
want het is hún plan, maar het is 
wél belangrijk om draagvlak te 
creëren, juist omdat er knopen 
moeten worden doorgehakt. 
Daarom worden ook 
gemeenteleden uitgenodigd om 
zich te laten informeren én te 
horen over dit plan. Ook een 
aanrader dus!  
De avond wordt op 22 januari 
gehouden in de Schakel en de 
inloop is vanaf 19.30 uur, 
Aanvang 19.45 uur. 
 

Koffiemorgen  
voor 70+  

 
Drie keer per jaar organiseert de 
diaconie een morgen voor 
mensen van 70+.  
Op 16 januari gaan we dat weer 
doen en het wordt een bijzondere 
morgen, want we zijn deze 
morgen vanaf 9.30 uur 
uitgenodigd bij de 70+-ers van 
het Morgenlicht (tieners met 
ervaring heten ze daar geloof ik 
!). Het wordt een morgen van 
ontmoeting, gezelligheid, hapje 
en drankje. 
Eigenlijk fantastisch, want een 
paar jaar geleden was zoiets nog 
ondenkbaar, maar nu gaan we 
het gewoon doen. 
Ik (WvdW) zeg: “Ga alsjeblieft 
kijken, maak er met elkaar iets 
gezelligs van!” 

 

Baalder noaberschap 
 
Inmiddels bestaat het al vijf jaar: 
het Noaberschap. Er zijn drie 
belangrijke loten aan de stam:  
Allereerst is er de klussendienst 
en dat is prachtig! Als je omhoog 
zit met bepaalde klussen, die je 

zelf niet kunt doen en waar je in 
je omgeving geen mensen voor 
hebt, die je kunnen helpen: bel 
dan het Noaberschap. Waar gaat 
het om? Om moeilijke formulieren 
die je zelf niet ingevuld krijgt, om 
boodschappen die je zelf niet 
kunt doen, omdat je ziek bent of 
aan het herstellen bent, om je 
huishouden dat je tijdelijk zelf niet 
kunt schoonhouden vanwege een 
gebroken arm of zoiets, om een 
computerprobleem, om vervoer 
naar het ziekenhuis, om een heg 
die geknipt moet worden, om een 
kamer die geverfd moet worden, 
om een…., we zouden de lijst nog 
véél langer kunnen maken! Als je 
zo’n klus hebt, bel dan gerust het 
Noaberschap: 06-18408032. De 
coördinator komt dan langs en 
bespreekt wat de hulpvraag is en 
zoekt dan een vrijwilliger die 
geschikt is voor de betreffende 
klus. Het werk is altijd gratis, 
alleen evt. reiskosten worden 
vergoed door de hulpvrager. 
Inmiddels heeft het Noaberschap 
ook een eigen aanhangwagen, 
die je kunt lenen tegen een 
vrijwillige vergoeding! Dus wie 
bijvoorbeeld groen heeft af te 
voeren en geen eigen aanhanger 
heeft……, bel gerust de 
coördinator. 
 
Tweede loot aan de stam is de 
moestuin. In onze wijk heeft een 
behoorlijk aantal mensen moeite 
om rond te komen. Om een beeld 
te geven: in heel Hardenberg 
(60.000 mensen) wordt er 11 
miljoen uitgegeven aan 
bijstandsgeld; in onze wijk (ca. 
3500 mensen) is dat één miljoen! 
Daarom proberen we mensen 
met een smalle beurs te 
ondersteunen met groente van de 
moestuin. We zijn nog op zoek 
naar een coördinator voor het 
moestuin werk.  Wat je moet 
kunnen: groene vingers hebben 
en wat kunnen organiseren, zodat 
je vrijwilligers kunt helpen de tuin 
te onderhouden! 
 
Derde loot: het noaber-nieuwe 
Nederlanderproject. In onze wijk 
wonen mensen die naar 
Nederland zijn gevlucht en die 
“statushouders” zijn, d.w.z. ze 
hebben op grond van wat er voor 
ergs in hun leven is gebeurd het 
recht om in Nederland te wonen. 
Het is best moeilijk voor hen én 
soms ook voor “oude 
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Nederlanders” om dan samen te 
wonen. Voor “Nieuwe 
Nederlanders” om te wennen in 
een ander land: hoe leven ze hier 
nou…. Voor “oude Nederlanders”: 
hoe gaan we om met deze 
nieuwe mensen? Daarom is het 
Noaberschap een project gestart 
waar “Baalder mensen” noaber 
worden van mensen die hier 
nieuw komen wonen. De eerste 
tekenen zijn goed: mensen leren 
elkaar kennen en leren van 
elkaar. 

 
 
Zo is het Noaberschap een mooie 
manier om op diverse manieren 
“van de wijk en voor de wijk” er te 
zijn. Als protestantse gemeente 
doen we daarom van harte mee 
in het Noaberschap! En nog een 
keer: heb je een klus…….06-
18408032 

  

De moestuingroep 
 
We hebben er nu 4 jaar opzitten 
met onze tuinactiviteiten, waarbij 
de opbrengst is bestemd voor de 
mensen in onze wijk met een 
smalle beurs. Dit loopt goed en 
wordt zeer gewaardeerd door de 
mensen die de producten 
ontvangen. Onze bezorgers zijn 2 
(PKN) diakenen.                                             
De tuinlieden, die behoorlijk op 
leeftijd waren, zijn nu vervangen 
door een paar anderen met als 
dagelijkse ondersteuning door 
iemand van de mensen van de 
wijkboerderij. Ook het 
voorbewerken van de grond en 
de bemesting wordt door de 
mensen van de Boerderij 
uitgevoerd. Het stukje 
beschikbare grond voor ons is ± 
150 m

2
. Echter op dit moment 

hebben wij een serieus gebrek 
aan mensen met ruime ervaring 
in het moestuinwerk en “groene 
vingers”. Bij deze doen we dan 
ook nogmaals een oproep langs 
deze weg om via onze beide 
kerken (GKV en PKN) om te 
peilen of hier mensen voor zijn te 
vinden die hier een paar uurtjes in 
de week aan willen besteden. Het 
zou jammer zijn om deze activiteit 

te moeten beëindigen vanwege 
gebrek aan mensen.                                                                                              
Stuurgroep Baalder 
Noaberschap. 
 

Wij willen 
bedanken…. 

 
Wij danken de wijkgemeente 
Baalder voor de bloemen ter 
gelegenheid van ons 25-jarig 
huwelijksjubileum. 
 
Bram en Diny Lieftink – Groen.  
 

 
Middag voor 

alleengaanden 
 
Iedere zondagmiddag dat er een 
Baalderdienst is, is er ook al in de 
wijkboerderij een middag voor 
mensen die het gezellig vinden 
om met elkaar te praten, een 
spelletje te doen, wat te drinken. 
Kortom: voor gezelligheid! De 
boerderij is open vanaf 14.30 uur, 
Beekberg 45 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
     

 

Gedicht 
 

Het licht is gekomen. 
 
Het licht is gekomen. 
Zo klein als een kind. 
Zo groot als de hemel. 
 
Het licht, 
zo mooi om naar te kijken. 
Zo goed om je aan te warmen. 
Zo veilig om je in te koesteren. 
 
Overal is het licht gekomen. 
Overal zingen mensen van vrede. 
Mensen vinden warmte en  

gezelligheid bij elkaar. 
En u, God, bent erbij. 
 
En ook waar het licht nog niet is  

gekomen. 
Ook daar bent u erbij. 
Waar de oorlog ook vandaag nog  

doorgaat. 
Waar de honger vandaag nog  

groter is. 
De eenzaamheid nog dieper dan  

anders. 
In gevangenissen en  

ziekenhuizen. 
Op straat en onder de brug. 
U bent erbij. 
Als een kind zo klein. 
Als de hemel zo groot. 
 

 
 

Een wens voor het 
nieuwe jaar 

 
2018 is bijna vervlogen, 
2019 staat reeds voor de deur. 
Een nieuw jaar met nieuwe  

dromen, 
alles krijgt een nieuwe kleur. 
 
Veel geluk en vrede, 
veel liefde voor elkaar. 
Aandacht voor de naaste, 
het wordt een prachtig jaar. 
 

 
 
 
 

Eetcafé 
 
Maandelijks is op dinsdag 
vanaf 17.15 uur in de 
wijkboerderij het eetcafé. Het 
duurt tot ongeveer 19.00 uur en 
je kunt er heerlijk én gezellig 
eten. De kosten zijn op basis 
van een vrijwillige gift en 
vrijwilligers koken en dat doen 
ze verrukkelijk! Op 18 
december is er – vanwege 
kerst – een gezellig 
stamppotbuffet! Op  15 januari 
is er “een gewone maaltijd”. 
We zijn telkens blij dat Plus 
Alfring ons wil sponsoren. Je 
kunt je vanaf de donderdag 
voor de betreffende dinsdag 
opgeven bij nummer  
0633479569. Doen!! 
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