
   
Protestantse wijkgemeente Baalder

Gewoon blijven 
ademhalen 

 
Het duurt lang, Corona. We 
hebben er allemaal last 
van. Of omdat je er ziek 
van bent geworden  of 
omdat je het grote onzin 
vindt en daar een soort van 
ziek van bent, of omdat je 

niet naar school kon/kunt, 
of …..  
Het vergt veel van onze 
draagkracht en dan zeker 
als je soms ziet dat 
maatregelen wel heel 
onlogisch zijn, of dat je dat 
vindt dat ze dat zijn. 
Als ik moe word, word ik 
ook minder vriendelijk, 

begripvol enz. Ik zal daar 
vast de enige niet in zijn. 
Zo had ik een forse 
kerstkater. Hadden we écht 
alles doordacht met kerst, 
toch altijd een hoogtepunt 
in onze wijk, kwam de lock-
down. Opnieuw geen kerst 
in de Kamp. Dat was echt 
even slikken en nog een 

Priet Proat        februari 2022 
 
Onlangs werd ik gevraagd om mee te werken aan de rubriek “priet proat”, een initiatief 
voor de website van de Toren. Je krijgt dan een aantal vragen waar je een antwoord op 
moet geven. 
Eén van die vragen was: “Wanneer heb je voor het laatst gelachen en waarom?” Ik 
vond dat een geweldige vraag. Het laat je even stil staan bij het positivisme van het 
leven. We kunnen blijven kijken en ons laten beïnvloeden door die zaken die niet mooi 
zijn, waar we verdriet om hebben. En natuurlijk verdriet en leed horen bij ons leven. 
Hoeven we ook niet uit de weg te gaan. Uiteindelijk is het de lach, het plezier, de 
positiviteit die ons er door sleept. 
Priet Proat betekent “onbeduidend, zinloos gepraat, kletspraat”. Soms is het heerlijk om 
even gewoon lekker te “ouwehoeren”. Dom gezwets. Heel vaak wordt er dan ook 
bulderend gelachen. Priet Proat kan dus bevrijdend werken. 
Als je lacht gebruik je 15 gelaatsspieren. Een mooi aantal zou je kunnen denken. Nou 
… bij huilen gebruik je ongeveer 100 spieren. Huilen kost dus behoorlijk wat meer 
inspanning. De uitdrukking “huilen van het lachen” …… Nee, die optelling zou te 
gemakkelijk zijn. Maar voordat mensen echt aan het huilen van het lachen zijn, hebben 
ze wel heel veel spieren in beweging gezet. Deze nieuwsbrief gaat vooral over “doen”. 
We mogen weer naar de Kamp. Dat kunnen we doen. We mogen onze bijdragen 
leveren aan de voedselkast en de zegeltjesactie. Dat kunnen we doen. We mogen 
wandelen. Dat kunnen we doen. We mogen meedoen aan de kringen, Rock solid en 
kinderactiviteiten. Dat kunnen we doen. 
Laat dit nou geen priet proat zijn, maar inderdaad een oproep om met elkaar bezig te 
gaan. Bezig gaan met de waarden en de woorden uit de Bijbel (zo staat ook ergens in 
een stukje). En vergeet vooral niet, om daar ook bij te lachen. Misschien zelfs te huilen 
van het lachen. Wat zijn we dan actief met elkaar. 
O ja, welk antwoord ik heb gegeven op die vraag aan het begin van dit stukje. Kijk maar 
even op www.detoren.net. Daar is het antwoord te vinden en ik hoop, dat er een lachje 
op uw/jouw gezicht komt. 
Hartelijke groet,  
Jan Bakker. 
                               

http://www.protestantsekerk.nl/
http://www.detoren.net/


keer ….. BAH!!!! Gelukkig 
had de NU-JE-
ONDERWEGBAND nog 
een kerstspecial gemaakt 
in de kerk van Radewijk. 
Ook op deze plek nog een 
keer: Dank jullie wel! 
Het vraagt dus veel van 
ons allemaal, hoe je ook in 
deze situatie zit. Ieder 
heeft, denk ik, zo zijn of 
haar eigen manieren van je 
accu opladen. Mijn accu 
laadt op bij de Paaskaars, 
tussen de bomen van het 
Engelandse bos, op de 
tennisbaan en bij Gerda op 
de bank. Waar laadt de 
jouwe, de uwe op? En 
naarmate ik regelmatig de 
accu oplaadt, stijgt mijn 
vriendelijkheid weer …. Ik 
hoop de uw en de jouwe 
ook. 
Alsjeblieft, laten we ons 
blijven inspireren door 
“Houd moed en heb lief!” 
Ook al lijkt het er nu op, dat 
de Ominkronvariant 
weliswaar heel veel 
mensen ziek maakt, maar 
er relatief weinig mensen in 
het ziekenhuis 
terechtkomen, ook al lijkt 
het erop, dat er steeds 
meer kan ….., laten we ons 
niet te snel rijk rekenen. Al 
een paar keer eerder kwam 
er toch weer een 
tegenvaller. Dus in dat 
alles: “Houd moed, heb lief, 
zorg dat je accu oplaadt en 
steun elkaar, hoe je ook 
over het virus denkt!” 
We hebben meer elkaars 
geduld en vriendelijkheid 
nodig, dan elkaars mening 
….. 
 

 
 
 

Baalderdiensten: 
De Kamp is weer 

open!!! 
 
Wat nu geldt:  
Voor de komende drie 
weken geldt het volgende 
(zo heeft de Algemene 
Kerkenraad besloten). 
Je bent welkom in de 
Kamp!!! Maar als je 
klachten hebt, vragen we je 
om thuis de dienst online te 
volgen.  
We houden allemaal 
anderhalve meter afstand, 
tenzij je uit één huishouden 
komt.  
Bij binnenkomst reinig je je 
handen. 
Bij het lopen heb je een 
mondkapje op, op je plek 
gaat dat lekker af. 
Zingen mag en gaan we 
ook heerlijk doen. 
Voor de komende drie 
weken is er nog geen 
koffie/thee/limonade na de 
dienst. Zodra dat wél weer 
kan, gaan we dat uiteraard 
doen. 
Alle diensten zijn on-line te 
volgen live, via PKN 
Baalder/Youtube.  
Vooraf aanmelden hoeft 
niet!! 
 
Volg alsjeblieft de berichten 
via kerknieuws, 
kerkcontact, facebook, 
scipio-app voor de periode 
na deze drie weken. 
We (en wie hoopt dat 
niet!?) hopen dat we zo 
snel mogelijk weer gewoon 
kunnen koffiedrinken en 
naast elkaar kunnen zitten 
enz. Het gaat er vast van 
komen. Maar nu moeten 
we gewoon blij zijn met wat 
wél kan: Als het niet kan 
zoals het moet, dan moet 
en mag het zoals het kan. 
Laten we ons door dat 
positieve leiden. 
 

  

 
Kampdiensten in  

de KAMP 
 
We mogen elkaar dus weer 
zien in onze vertrouwde 
Kamp. 
 
Op 13 februari vieren we 
een dienst met als thema 
“jezelf bewonderen”. Dat is 
het thema dat de kinderen 
op school behandelen. We 
lezen een verhaal van een 
man die het juist verdraaid 
lastig vindt om zichzelf te 
bewonderen. Hij kruipt 
liever achteraan waar hij 
ook maar is, want hij heeft 
een verschrompelde hand. 
En net als wij dat kennen 
met lichamelijke 
afwijkingen, dan vind je dat 
soms lastig als anderen dat 
zien of merken. 
En nou haalt Jezus hem 
naar voren en zet hem 
midden tussen de mensen. 
Over “bewonderen” 
gesproken: We nemen 
afscheid van Eric van Asten 
die heel lang secretaris van 
de Algemene Kerkenraad is 
geweest én bevestigen Jan 
te Bokkel, uit onze wijk aan 
de Singelberg, als zijn 
opvolger. 
Wat ook leuk is: Er is 
Tiener op Zondag, er is een 
nieuwe kinderactiviteit en 
oppas. De nu-je-
onderwegband zorgt voor 
de begeleiding. 
 
Op 27 februari vieren we 
een volgend edienst en dat 
met als thema “meedoen is 
belangrijker dan winnen”. 
Dat thema komt óók uit 



Trefwoord én van de 
Olympische Spelen, die 
ooit bedoeld waren om alle 
landen te verbroederen en 
verzusteren. Dat was het 
hoofddoel, meer dan 
“Olympisch goud”.  
We lezen een stuk uit de 
bijbel, uit de bergrede 
waarbij Jezus allerlei 
groepen mensen gelukkig 
prijst, waar je zo niet 1, 2, 3 
bij zou willen horen: 
Gelukkig ben je als je 
treurt? Als je lijdt vanwege 
je inzet tegen onrecht én 
voor recht?  
Aan welk clubje wil je 
meedoen in je leven? Wat 
maakt je wél of niet 
gelukkig? 
Ook hier geldt weer dat er 
Tiener op Zondag is, de 
nieuwe kinderactiviteit en 
kinderoppas. 
Op 13 maart vieren we de 
uitgestelde kerk-en-
schooldienst. Wat zal het 
fantastisch zijn om weer 
kinderen in de Kamp 
samen met juffen en 
meesters te zien. Het 
thema klinkt heel spannend 
en is het ook: “Het geheim 
van het brood en de 
soepsteen!” 
Het is een dienst samen 
met de onderbouw. De nu-
je-onderwegband zorgt 
voor de begeleiding en er is 
kinderoppas. 
Kinderactiviteit en TOZ zijn 
er niet, want de dienst zelf 
is één en al kinderfeest. 
  

De wandelgroep 
 
Iedere donderdagmorgen 
vertrekt tegen 9.30 uur 
“onze wandelgroep” bij 
sporthal de Kamp voor een 
wandeling van ongeveer 
een uur. 
Het gaat om een aantal 
mensen die het gewoon 
gezellig én gezond vinden 

om met elkaar in beweging 
te blijven.  
Je loopt onder begeleiding 
van Martien Kuilder, 
bevoegd loopcoach en in 
een tempo dat bij je past. 
Je praat gezellig wat met je 
tochtgenoten. Het is buiten 
en dus veilig. 
Voor een heel aantal 
mensen écht een 
waardevol uur in de week. 
Je kunt gewoon aansluiten 
en hoeft je niet op te geven 
of zoiets. DOEN!!  
 
 

Plusactie en 
voedselkast 

 
Hij staat er nog, in de Plus 
in Baalderveld. Het 
lantaarntje waarin je 
zegels kunt doen, die je zelf 
niet nodig hebt. Die worden 
dan verdeeld tussen 
Baalder en Baalderveld en 
er worden 
boodschappenpakketten 
van uitgedeeld aan mensen 
die dat heel goed kunnen 
gebruiken. 
 

  
 
Dus …. Heb je nog zegels, 
die je zelf niet gebruikt ….., 
doe ze in het lantaarntje. 
 
De voedselkast staat niet 
bij de Plus in Baalderveld, 
maar bij de wijkboerderij in 
Baalder. 
 

 
 
Hij staat er als een soort 
open voorraadkast. 
Als je zelf genoeg hebt én 
je wilt delen met mensen 
die te weinig hebben, kun 
je er houdbare spullen in 
zetten. Van tandpasta tot 
en met bruine bonen. 
Er wordt veelvuldig gebruik 
van gemaakt. Daar zijn we 
heel blij mee én het is 
natuurlijk verdrietig, dat het 
nodig is. Maar als het dan 
tóch nodig is, laten we 
proberen ons steentje of 
boontje bij te dragen. Je 
helpt er een ander écht 
mee. 
 

Herrie bij de buren ….. 
The LoudNoise Project 
 

The LoudNoise Project, wat 
zou dat zijn, horen we u 
denken......welnu, 
LoudNoise is een 
muziekproject van Jan 
Altena en Arend van de 
Wetering. U kent ons vast 
wel van de band LIGHT (de 
band van de 'buren' van 
Het Morgenlicht, zullen we 
maar zeggen). Jan als altijd 
enthousiaste zanger, en 
Arend als immer serieus 
ogende bassist. We 
hebben een paar keer een 
dienst bij jullie mogen 
begeleiden, en we hopen 
dat in de toekomst nog 
eens vaker te mogen doen. 
 
 



Maar dat is niet waar dit 
stukje om begonnen is. Wat 
u waarschijnlijk nog niet 
weet is dat wij daarnaast 
ook nog zelf songs 
schrijven, opnemen en 
produceren. Songs over 
mooie dingen en 
rafelranden. Over geloof en 
twijfel. Ze gaan over wat we 
om ons heen zien. Ze gaan 
over ons. En misschien 
gaan ze wel over jou. 
 
Wij zijn hiermee inmiddels 
zover dat we een eigen 
YouTube-kanaal hebben 
opgezet, waarop we met 
enige regelmaat songs 
publiceren. Er staan er 
inmiddels 5 op. Het leek 
ons leuk om deze ook met 
jullie, onze 'buren', te delen, 
vandaar dit stukje. 
 
En volg op ons op 
Instagram: 
https://www.instagram.com/
theloudnoiseproject/ 
 
The LoudNoise Project is 
een project van Jan en 
Arend, we worden daarbij 
echter geholpen door 
verschillende 
creatievelingen uit onze 
gemeente. Zonder hen zou 
ons project niet bestaan. 
Wanneer je een kijkje op 
ons YouTube-kanaal neemt 
kom je ze wel tegen. 
 
O ja, nog even over de 
naam. Onze naam verwijst 
naar de bijbelse oproep om 
muziek te maken voor onze 
Schepper en je daarbij 
vooral niet in te 
houden........en dat doen 
we dus ook niet. 
 
 

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk eens op ons YouTube-
kanaal: 
https://www.youtube.com/c
hannel/UChEzBTXx0F3DN
RSyAfMDa_Q 
(zoeken op 'The LoudNoise 
Project' kan ook, dan staan 
we praktisch bovenaan....) 
Hartelijke groet, Jan Altena 
en Arend van de Wetering 
 

Rock Solid 
 
We lijken de leiding van 
Rock Solid rond te hebben. 
Geweldig, dan kan de 
groep met brugklassers 
definitief aan de slag. Ook 
dat is best een hele toer om 
contact met elkaar en de 
jongeren te houden in deze 
periode. Dán kun je weer 
we wat, dan weer niet. 
Maar er lijkt schot in te 
zitten!!  

 
30+ en 30-  

en nieuwe kring 
 
Die gaan door, online. Als 
het niet kan zoals het moet, 
moet het maar zoals het 
kan. 
Hulde aan hen. Als het je 
wat lijkt om mee te doen, 
neem dan gerust contact 
op met 
w.vanderwel@protestantse
kerk.nl of 06-25417643. 
We bespreken telkens 
thema’s die ook in de 
kerkdiensten naar voren 
komen. Dat doen we op 
een heel open manier, 
waarbij we proberen om 
telkens ons dagelijks leven 
te verbinden met de 
woorden en de waarden en 
verhalen uit de Bijbel.  

De groepen zijn hecht, 
mensen doen graag mee 
én tegelijkertijd open 
genoeg om nieuwe mensen 
te ontvangen. 
 
Het is mijn (wvdw) 
bedoeling om in het 
voorjaar een nieuwe groep 
te beginnen, 25+ tot begin 
30. Als het je wat lijkt, kun 
je je nu al  vast aanmelden. 
En anders word je 
binnenkort wel benaderd 

     . 

 

Grote schoonmaak in 
de Kamp en het 

kinderwerk 
 
De diensten lagen in 
januari helaas weer stil, 
maar dat is wat anders, dan 
dat we stil zaten. 
Alle liturgische spullen zijn 
opnieuw geordend en in 
nieuwe kratten gedaan. Er 
werden nieuwe afspraken 
gemaakt over “wie doet 
wat”, nu we met een 
baalderdienstcommissie 
minder werken. En we 
hebben de zaak weer 
(bijna) goed op de rit. 
Het laatste waar we nu nog 
mee bezig zijn, is, dat we 
nog wat mensen nodig 
hebben voor een 
kinderactiviteit. Ook daar 
worden mensen voor 
benaderd en we hebben 
gewoon heel goede hoop, 
dat we straks met de eerste 
dienst weer helemaal ge-
update aan de slag kunnen. 
Zou heel mooi zijn, heeft 
deze periode van even niet 
samen komt toch geleid tot 
iets goeds: én grote 
schoonmaak én 
kinderactiviteit. 
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