
   
Protestantse wijkgemeente Baalder

Je bent nog steeds 
welkom in de Kamp: Op 

anderhalve meter 
 
De persconferentie van 14 
december is nét achter de 
rug. Wat we nu weten is dat 
we voorlopig door kunnen 
gaan met diensten in de 
Kamp op de manier waarop 
we dat NU doen: op 
anderhalve meter. Je hoeft 
je niet van te voren aan te 
melden, (behalve met 
KERST, zie Kampdiensten, 
maar anders niet!)  maar 

we vragen wél van je dat je 
een mondkapje op doet als 
je naar je plek gaat en dat 
je klachtenvrij bent. Die 
anderhalve meter blijft 
betekenen dat we zo’n 100 
mensen kunnen herbergen. 
Het kan dus voorkomen dat 
we tegen je zeggen “sorry, 
vol is vol”. Dat is het 
naarste wat je kunt zeggen 
tegen mensen die naar de 
kerk willen. Het is even niet 
anders. Als het niet kan 
zoals het moet, moet het 
maar weer zoals het kan. 

Volg s.v.p. het nieuws op 
de site pknbaalder.nl, op 
facebook of via de scipio-
app over de laatste 
ontwikkelingen. Wat blijft bij 
iedere dienst dat we 
hartelijk worden 
uitgenodigd om spullen 
mee te nemen voor de 
voedselkast! Alle diensten 
zijn live te volgen via PKN 
Baalderyoutube.  

 

Kerst is optimisme       december 2021 

 
Dit jaar had ik mij voorgenomen om direct na Sinterklaas de kerstboom neer te zetten. 
Dus maandag 6 december naar Baalderveld gereden om bij mijn vaste adres een 
kerstboom op te halen. De rest van de dag erover gedaan om de boom mooi op te 
tuigen. Veel ballen, slingers, pegels en ook heel veel lichtjes. Dat vind ik het mooiste. 
Groot was de frustratie toen ik de volgende morgen uit bed kwam en de chaos in de 
kamer ontdekte (zie foto). De boom was omgevallen. Veel ballen kapot, modder uit de 
mand. Een chaos dus. Maar goed, boom weer rechtop, extra potgrond in de mand, een 
steen erbij in etc. etc. Helaas hielp het niet, de boom bleef omvallen. Toen kwam mijn 
Friese karakter weer even om de hoek kijken en was ik rigoureus in de oplossing: boom 
eruit! Naar de winkel en een kunstkerstboom zag het licht in ons huis. Die bleef staan! 
Eigenlijk is dit wel een hele mooie vertaling van kerst. Immers: 
De wereld was niet zo mooi in de tijd van de geboorte van Jezus.  
Er was een overheersing door de Romeinen en de mensen  
voelden zich niet vrij. De wereld was een kapotte (kerst)bal uit een omgevallen 
kerstboom. God was niet zo rigoureus dat hij de wereldbevolking  
eruit zette. Nee, hij had een plan vol liefde. Een jonge vrouw werd  
de moeder van zijn zoon. Jezus werd geboren en bracht de  
boodschap van liefde. Een boodschap die we nog steeds horen  
en waarvan wijzelf de vertellers en de uitvoerders mogen zijn.  
Zelfs in deze tijd van Corona, waarin het licht (waar ik zo van hou), 
soms zo ver weg is. Wijzelf kunnen in deze tijd een beetje het  
licht zijn door te omzien naar elkaar.  
En de eerste boom? Staat die nog buiten te verpieteren? Nee, die staat in de grond op 
het pleintje bij ons in de Singelberg en straks, na kerst, komt hij in de singel te staan. 
Het leven, kerst, gaat dan verder. Goede dagen gewenst!                             Jan Bakker. 

 

http://www.protestantsekerk.nl/


 
Kampdiensten in  

de KAMP 
 
We kunnen net als vorig 
jaar helaas geen 
kerstNACHTDIENSTEN 
vieren. Na 17.00 uur zijn er 
geen kerkdiensten, althans 
dat wil de overheid graag 
en landelijk is het advies 
om dat te volgen. Dat doen 
we!   
 

 
 
Met z’n allen hadden we 
uitgekeken naar het 
kinderkerstfeest van de 24e 
december waarop de 
kinderen van de Elzenhof 
de musical “Herders sta op” 
zouden uitvoeren. 
Daarnaast zouden we 
mooie liedjes zingen en 
was ds. van der Wel als 
vanouds de voorganger. 
MAAR …. Vanwege de 
sluiting van de 
basisscholen kan dit 
helaas NIET doorgaan en 
wordt er dus GEEN 
KINDERKERSTFEEST  
gehouden. 
 

 
 
Wat wel doorgaat is op 25 
december de 
kerstMORGEN-dienst om 
10.00 uur. Het thema is 
“hoe de zon het donker 
dóórbreekt”. Ds. Wim van 
der Wel is voorganger, 
“musette” zingt een paar 

liederen, Herman Slatman 
speelt op de trompet en 
Bert Slijkhuis zorgt voor de 
muzikale medewerking.  
We zingen veel bekende 
liederen en warmen ons 
aan het kerstverhaal. 
 
Om teleurstellingen bij de 
deur MET KERST te 
voorkomen (vol=vol) vragen 
we je om je van te voren op 
te geven via 
kerstinbaalder@gmail.com   
  
Uiteraard zijn beide 
diensten te volgen via 
Youtube, zie vorige artikel. 
Waar we andere jaren 
chocolademelk en 
Glühwein enz. 
schonken…., dat kan 
helaas niet. Maar we doen 
wél wat wél kan! 
 

 
 
Op 9 januari 2022 komen 
we opnieuw samen in de 
Kamp. Het zal onze eerste 
dienst in het nieuwe jaar 
zijn. Wat zou het mooi zijn 
als we daarna met koffie 
enz. kunnen begroeten. 
Afwachten…. Het thema is 
“groeien”. Hoe kun je 
groeien als mens? 
Misschien wel door eerlijk 
te zijn over jezelf, over wat 
je sterke en minder sterke 
kanten zijn en dat naar je 
Schepper toe. Johannes de 
Doper nodigt de mensen uit 
om eerlijk te zijn over 
zichzelf en een nieuw begin 
te maken. Dat verhaal gaan 
we lezen uit Lucas 3:1-7.  
Bert Slijkhuis begeleidt ons 
op het orgel, er is TOZ er is 
kinderoppas. Maar is er ook 
een kinderactiviteit voor de 
kinderen van groep 1-6? 
Zie de oproep! 
 

Op 23 januari is “groot, 
groter, gelukkigst” het 
thema.  Wanneer wordt een 
mens gelukkig? Wanneer 
vind je jezelf groot genoeg 
in vergelijking tot anderen, 
je generatiegenoten, je 
vrienden/vriendinnen, de 
normen die je aan je zelf 
stelt? We lezen het 
uitdagende verhaal van 
Jezus in de woestijn. 
Wanneer is Hij “goed 
genoeg” als ZOON VAN 
GOD? Als we iets van zijn 
levensgeheim gaan 
begrijpen én overnemen…., 
het gaat ons véél 
opleveren. Het koor zingt 
mee, er is TOZ en er is 
kinderoppas. En de 
kinderactiviteit? 
 

 
 

Kerst met de  
Nu-je-onderweg-band   

 
Het oefenen voor koren en 
band is ook ingewikkeld 
geworden. In de regel 
gebeurt dat in de avond en 
dan zijn alle gebouwen van 
de kerk én ook onze kamp 
gesloten. Dat maakt 
oefenen voor de NJOB 
ingewikkeld. Maar ze 
hebben iets bedacht.  
Op anderhalve meter gaan 
ze op een zaterdag 
overdag in de kerk van 
Radewijk oefenen én een 
kerstsing-in opnemen, die 
online komt op ons 
Youtubekanaal. Deze komt 
op 24 december om 19.00 
uur online.  

mailto:kerstinbaalder@gmail.com


Geniet ervan en kijk ernaar. 
Het is heel veel mooie 
kerstmuziek met twee korte 
vlogjes door ds. Wim van 
der Wel. Prachtig dat de 
band dit doet! Het blijft 
telkens kijken hoe we met 
alle hindernissen wél mooie 
dingen kunnen blijven 
doen, maar we doen het 
wel! 
 

Een oproep: echt even 
een oproep!!! 

 
We willen heel graag een 
kinderactiviteit hebben voor 
kinderen van groep 1 tot en 
met 6.  
Die activiteit werd altijd 
verzorgd door de 
baalderdienstcommissies. 
Maar …..  er is door 
reorganisatie (vermindering 
werktijd predikant) nu één 
commissie en het is niet 
haalbaar dat die naast het 
begeleiden en 
voorbereiden van de 
diensten ook de 
kinderactiviteit doet.  
We hebben gelukkig wél 
kinderoppas én een 
kinderactiviteit – TOZ – 
voor de kinderen van groep 
6 en ouder. Maar we zijn 
écht op zoek naar mensen 
die tijdens de dienst iets 
zinvols – verband houdend 
met het thema – op 
plezierige wijze met de 
kinderen willen doen. Als 
we nou 8 mensen 
hebben…, dan ben je zo 
één keer in de twee 
maanden aan de beurt. 
We gaan mensen ook per 
brief benaderen. Het liefst 
zouden we langskomen, 
maar dat is één van de 
redenen waarom deze 
groep nog niet op “poten” 
staat: het is in deze tijd 
gewoon lang niet altijd 
makkelijk om bij elkaar op 
bezoek te komen. Maar…, 
als je mee wilt doen, meld 

je dan alsjeblieft bij onze 
jeugdouderling, Janine 
Mensen. Je helpt de 
kinderen én de dienst écht!! 
Mailadres van Janine is:  
jeugdouderlingenbaalder@
gmail.com  en telefoon-
nummer is 06-30620352. 
N.B. We hebben er al 2!! 

 
Nog een keer de 

voedselkast. 
Vergeet deze niet!! 

 

Eerst maar: iedere zondag 
in de Kamp een krat. Als je 
wilt kun je daar houdbare 
spullen (denk aan: jam, 
chocoladepasta, boter 
gemalen, koffie,  
koffiemelk, blikjes 
leverpastei,  blikjes 
knakworst,   macaroni, pot 
macaronisaus,  blikje 
boterhamworst, blik 
groente, boontjes 
doperwten,  
aardappelpuree, houdbare 
melk enz) in doen. Wij 
zorgen dan dat die 
boodschappen in de 
voedselkast terechtkomen.  
 

 
 
Wat is dat ook al weer? 
Een kast waar mensen die 
het krap hebben zomaar 
spullen voor hun dagelijks 
leven kunnen ophalen.  Bij 
de wijkboerderij staat de 
voedselkast en die blijft er 
ook staan. Nieuwe cijfers 
uit het nieuwe beleidsplan 
vertellen dit: in onze wijk 
wordt door de gemeente 
Hardenberg 1,4 miljoen van 
het totale bijstandsbudget 
van 13,3 miljoen besteed. 
Dat is dus 10,5% van het 

totaal terwijl onze wijk met 
z’n ca. 3500 mensen maar 
5% van het totaal aantal 
inwoners heeft. Geen 
wonder dus dat de kast 
regelmatig leeg is en z’n 
werk doet. Maar dat kan die 
kast alleen doen als wij 
hem blijven vullen. Blijf je 
meedoen, alsjeblieft, als je 
wat kan missen? En…, als 
je zelf te weinig hebt, haal 
het gerust uit de kast! Dat 
geldt ook voor mensen uit 
andere wijken.  
 
Overigens…, mensen uit 
andere wijken mogen ook 
met alle plezier wat in de 
baalderkast zetten. Je helpt 
er anderen echt mee! 
  
Wijkteams en pastoraat 
 
Begin november kon het 
dan eindelijk: De wijkteams 
kwamen een keer samen. 
We hebben een vruchtbare 
avond gehad, waarbij er 
drie belangrijke besluiten 
zijn genomen: 
 
De secties zijn samen-
gevoegd, van 12 naar 6 en 
daarmee zijn de wijkteams 
groter geworden. 
 
In elke sectie zit een 
beleidsouderling (die de 
kerken-raadsvergadering 
bezoekt) én een 
bezoekouderling (die 
uiteraard de pastorale 
bezoeken doet). Samen 
met de 
bezoekmedewerkers en 
diaken proberen ze het 
omzien in de secties goed 
uit te voeren. 
 
Nu ds. van der Wel minder 
werkt, bezoekt hij ieder jaar 
niet meer standaard de 
mensen van boven de 80 
jaar. Die bezoeken worden 
door de wijkteams 
overgenomen. Ds. van der 
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Wel komt vooral in beeld 
als er iets aan de hand is, 
dat pastorale zorg vraagt. 
Bij ziekenhuisopnames 
gaat hij in de regel naar het 
ziekenhuis en bezoeken de 
wijkteams de mensen 
eventueel thuis. En er zal 
veel overleg zijn tussen de 
teams en predikant wie 
welk bezoekje doet in 
voorkomende situaties. 
 
Op deze manier hopen we 
dat we vanuit de kerk 
GEORGANISEERD (dus 
bezoekmedewerker, 
ouderling, predikant) het 
onderlinge omzien goed 
kunnen invullen. 
 
We zijn heel blij dat ale 
ouderlingvacatures zijn 
vervuld, dus dat we met 
veel mensen aan de slag 
kunnen. Tegelijk is de 
“kerk” niet alleen ouderling, 
bezoekmedewerker en/of 
predikant. Als we naar 
elkaar omzien, gewoon als 
gemeenteleden, mensen in 
een werkgroep enz., dan is 
dat ook kerk. Misschien 
wel: juist kerk. Omzien, 
meeleven in lief en leed is 
een kerndoel van kerkzijn. 
Sterker nog: Van samen 
mens zijn. Dus misschien 
een nieuwe manier van 
kijken: Als je iemand kent, 
óók van de kerk, én 
diegenen kijkt naar je om, 
dan is het óók de kerk die 
omziet. 
 
Voor alle duidelijkheid: Als 
je/u graag wilt dat een 
contactpersoon, ouderling 
en/of predikant langskomt, 
laat het vooral weten!! 
Uiteraard maken we daar 
tijd voor, ook de predikant, 
die dus nu voor 70% 
werkzaam is, maar juist dat 
pastoraat wél heel 
belangrijk vindt. 

 

 
 

Pluspakkettenactie 
 
Jullie hebben vast al weer 
gezien, dat de Plus 
Supermarkt in Baalderveld 
weer de gelegenheid geeft 
om te sparen voor een 
boodschappenpakket. En, 
wat mooi is, de Plus belde 
weer naar de verschillende 
parners (GKV, 
Wijkvereniging, onze 
gemeente) of we weer aan 
de actie mee 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 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 dan wel. 

Dus …..: Als je zelf niet 
spaart ….., mogen wij die 
zegels dan hebben? 
 

 
 

De stilte van de 
kerstnacht 
 
Maria, het jonge meisje, 
pas het Kind gebaard 
overdenkt 
wat ze destijds 
in haar hart 
heeft bewaard, 
de woorden van de engel 
en van Elisabeth, 
haar liefde voor Jozef, 
zijn trefzekere tred. 
 
Hoor, er komen herders 
vol eerbied en ontzag, 
vertellen de geliefden 
wat hen hier heeft 
gebracht, 
hoe engelen verschenen 
in het donker van de nacht. 
 
In de stilte van die nacht 
overdenkt moeder Maria, 
jubelen herders 
op hun terugweg 
naar het veld, 
lovend, prijzend, 
stralend van verre 
hebben ze ieder 
hun vreugde verteld. 
 
In de stilte 
van de kerstnacht 
overdenk ook ik en vind 
door de woorden van Lucas 
't verlossende Kind. 
 
Coby Poelman - 
Duisterwinkel

 


