
   
Protestantse wijkgemeente Baalder

Baalderbuffet 
 
Elke 4e vrijdag van de 
maand kun je aanschuiven 
bij het Baalder Buffet. 
Vanaf 17.00 uur zijn de 
deuren van de Boerderij 
geopend voor iedereen in 
de wijk Baalder die niet 
alleen aan tafel wil zitten 
of die eens in een andere 
omgeving wil eten maar dat 
om welke reden dan ook 
niet kan. 
Het gaat om gezelligheid, 

plezier en samenzijn. 
Elke maand heb je de keus 
uit 2 gerechten, maar altijd 
gevarieerd en met liefde 
bereid. 
Om de kosten hoef je het 
niet te laten: € 3,00 per 
persoon en € 1,00 voor 
kinderen onder de 12 jaar. 
Aanmelden kan door te 
bellen of te appen naar 06-
45254897 of een e-mail 
sturen naar 
BaalderBuffet@gmail.com. 
Graag ontvangen we je 

naam, adres en 
telefoonnummer. Uiteraard 
gaan we zorgvuldig met je 
gegevens om. 
Geef belangrijke informatie 
door zoals eventuele 
allergieën en dieetwensen. 
Ook voor vervoers-
problemen kunnen we in 
overleg naar een passende 
oplossing zoeken. 
Het eerste buffet is op 23 
september. 
Meld je wel op tijd aan van 
te voren, want vol = vol!!

Ik weet het niet meer       september 2022 
 
De stikstofcrisis, de toeslagencrisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis, de oorlogencrises, 
de coronacrisis, de belastingcrisis, de werkgelegenheidscrisis, de energiecrisis, de 
aardbevingscrisis, de woningbouwcrisis, de ………. (ik ben er vast één vergeten). Als je dit zo 
leest, lijkt het of niets meer deugt in Nederland. Steeds meer komen (groepen) mensen 
tegenover elkaar te staan. In de Randstad snapt men niet, dat er zo’n ophef gemaakt wordt in 
Albergen en in Ter Apel begrijpt men niet, dat de Randstad niet ingrijpt. De overheidsinstanties 
(UWV, belastingdienst etc) gaan steeds meer op de letter zitten in plaats van op de persoon. De 
natuurbeschermers komen steeds meer te staan tegenover de natuurverwerkers (terwijl ze 
eigenlijk hetzelfde doel nastreven: een zo goed mogelijke omgeving creëren voor mens en dier). 
En overal krijgt de overheid de schuld van. En zeker: Van tijd tot tijd verstopt die zich ook achter 
de wet- en regelgeving die men zelf (of in Europa) heeft gemaakt. 
Hoe heeft het zover kunnen komen? Waar is de saamhorigheid die Nederland ooit zo 
kenmerkte. Balkenende kreeg jaren geleden behoorlijk veel kritiek toen hij in een toespraak de 
“VOC-mentaliteit” roemde. Hij bedoelde toen te zeggen, dat Nederland altijd op zoek was naar 
mogelijkheden. En ja, dat kende ook de schaduwkanten. Dat moeten we overigens wel in 
historisch perspectief blijven kijken, maar dat terzijde.  
Kok werd geroemd om zijn manier van polderen: Zwart-wit gezegd: Iedereen moest zich kunnen 
herkennen in beleid en z’n zegje daarover kunnen doen. In Europa werd daar met veel 
belangstelling naar gekeken. Is het daar begonnen, de teloorgang van Nederland? 
De verzuiling, de richtingen van geloven en ideologieën, werd steeds minder scherp of juist veel 
scherper, maar dan alleen gericht op de ideologieën. Het geloof werd immers steeds minder 
belangrijk. De minderheid lijkt steeds meer zijn/haar zin te krijgen en de meerderheid voelt zich 
steeds minder gehoord en gezien. Het gevolg is enerzijds apathie (ze doen maar) en anderzijds 
een verscherping van de tegenstellingen. 
De overheid zit met de handen in het haar en doet niets anders dan gaten dichten. Een miljardje 
hier, een miljardje daar, een stukje wetgeving hier en een stukje wetgeving daar. Toch werkt dat 
niet. Korte termijn politiek. 
Misschien moeten we weer terug naar de basis, naar hoe willen we met elkaar zijn, werken en 
leven. De Bijbel geeft daarvoor de mogelijkheid: De tien geboden, maar vooral de samenvatting 
in 1 Korintiërs 13 : 13: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van 
deze is de liefde!”. Het scheelt miljarden en brengt veel meer voldoening.   Jan Bakker. 
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De diensten  
in de Kamp 

 
Op 11 september vieren 
we onze startzondag.  
Nou ja, start…, daar 
komen we zo even op 
terug. 
 
Het thema is “doe je 
mee”? En nou spreek ik – 
wvdw – even recht uit 
mijn hart. Ik – en ik weet 
zeker dat ik niet de enige 
ben! – zou het zo 
ontzettend fijn vinden als 
we heel veel mensen 
gaan zien! Door corona 
hebben we 2 jaar lang 
een heel raar ritme 
gehad: dan weer wel, dan 
weer niet in de Kamp, 
dan weer met max 50, 
dan weer met max 
100….. En voor je het 
weet heb je het ritme 
eruit. Ik weet dat er een 
aantal mensen een soort 
“drempel” heeft 
opgebouwd. Zo lang niet 
geweest, wat zullen ze 
wel niet denken of 
zeggen…. Nou, dan ben 
je niet de enige en we 
vinden het alleen maar 
gaaf als je er bent. We 
zien je graag! 
 
Het thema komt uit 
Trefwoord, de methode 
voor de basisschool. Zij 
hebben het thema bij hún 
start, wij hebben het bij 

de onze. We lezen een 
verhaal uit Mattheüs over 
twee broers en een 
vader. Die vader vraagt 
“wil je me helpen”? De 
ene zegt “ok” en doet het 
vervolgens niet, de ander 
doet eerst even niks en 
helpt dan toch. We leven 
in bijzondere tijden in veel 
opzichten. Ik denk dat we 
elkaar en God harder 
nodig hebben dan we wel 
eens…. Doe je mee? We 
beginnen om 10.00 uur, 
de nu-je-onderwegband 
speelt en begeleidt ons 
en er is kinderactiviteit 
voor alle kinderen. En na 
afloop koffie/ranja/thee. 
En??? 
 
Klopt, daar zou ik nog 
even op terugkomen. Tot 
voor corona was er een 
groepje mensen dat de 
startzondag ieder jaar 
voorbereidde. Vlak voor 
corona gaven zij aan dat 
ze er graag mee wilden 
stoppen na een aantal 
jaren. Alle begrip 
uiteraard! Maar door alle 
gedoe met corona is het 
niet gelukt om een nieuw 
groepje in het leven te 
roepen. Dat gaat vást 
lukken nu! Het is niet veel 
werk. Het zou mooi zijn 
als er rond iedere eerste 
zondag in september én 
laatste zondag van juni 
(start en einde van het 
seizoen) een activiteit is. 
 
Wat wél leuk is: de 
koffiegroep is omdat er 
geen startactiviteit is, aan 
het bakken geslagen. Alle 
reden dus om koffie, 
appeltaart, cake enz. te 
genieten én van elkaars 
gezelschap.  
 

Op 25 september is de 
tweede Baalderdienst. 
In die dienst gaan we 
afscheid nemen van 
mensen wier termijn erop 
zit in de kerkenraad én 
mensen die gaan starten. 
Het thema is “wat kies je”. 
Het verhaal van Abraham 
en Lot staat centraal: kies 
je voor gemak en 
welvaart – Lot – óf kies je 
anders? En…, wat vindt 
God waardevol?  
 
Op 9 oktober vieren we 
het avondmaal. Dat 
deden we normaal 1x per 
jaar, maar het jaarthema 
van de landelijke PKN is 
dit jaar “aan tafel”. En.. in 
maart jl. maakte het op 
ons allemaal grote indruk 
hoe verbindend het vieren 
van Christus’ liefde in een 
kring was. We lezen het 
verhaal van Jezus die 
brood deelt en horen een 
prachtig verhaal van 
Afrikaanse kinderen. Het 
thema is “aan tafel”. Het 
koor zingt met ons! 
 
Op 23 oktober is het 
thema “het leven gaat 
door”. We lezen uit 
Genesis 23-25. Abraham 
die sterft, Izaäk die verder 
leeft. Hoe doen wij dat, 
als er breuken zijn in ons 
leven? De band speelt en 
zingt met ons. 
 
Voor alle diensten 
geldt: 
Ds. Wim van der Wel is 
de voorganger; er is 
kinderoppas én 
kinderactiviteiten. Er is 
koffie/thee en limonade. 
EN NEEM SVP WAT 
MEE VOOR DE 
VOEDSELKAST!!!!!! 
 

 



Elkaar ontmoeten (1): 

band van 
Baalderbands, 

9 oktober! 
 
Dát is lang geleden. 
Mensen die het in het 
verleden meemaakten, 
denken er nog altijd met 
plezier aan! Twee bands 
uit Baalder – Light van 
onze Gereformeerd 
Vrijgemaakte zussen en 
broers én onze “Nu-je-
onderwegband” – 
maakten samen muziek 
in de Kamp en die was 
afgeladen vol. Twee 
predikanten hielden er 
ook een goed woordje, 
maar de hoofdmoot was 
vooral sámen muziek, 
samen zingen.  
Dat gaat weer gebeuren!  
 
Zet het in je agenda: 9 
oktober, 19.00 uur in 
Sporthal de Kamp.  
 
Kom vroeg, wat het kon 
wel eens heeeeel vol 
worden. 
 

Elkaar ontmoeten (2): 
de 35+kring 

 
Al jaren komt een groep 
samen, ca 9 mensen, die 
met elkaar op een heel 
plezierige manier (het 
begint meestal met high 
tea en eindigt vaak met 
bbq) praat over geloof, 
leven en dingen die je 
bezig houden. Vaak 
gebeurt dat aan de hand 
van thema’s die in de 
kerkdiensten naar voren 
komen, maar dat bepaalt 
de groep vooral zelf.  
 
De groep wisselt van 
samenstelling: soms komt 
er iemand bij, soms gaat 

er iemand. De openheid 
is er. De groep komt vaak 
op dinsdagavond samen 
en een aantal keren is 
Wim van der Wel, de 
predikant, erbij en een 
aantal keren ook gewoon 
niet.  
 
Wil je inlichtingen en 
misschien een keertje 
komen meedoen? Neem 
gerust contact op met 
Anja ten Brinke, 06-
30844166. 
 

Elkaar ontmoeten (3): 
de 35-kring 

 
Eigenlijk geldt het 
bovenstaande ook voor 
de 35- kring. Zelfde 
concept als hierboven, 
zelfde manier van werken 
en zelfde openheid en 
onderwerpen. 
Prachtgroep! En blijkbaar 
werkt het prima!  
 
Het verschil met de groep 
hierboven zit ‘m dus in de 
leeftijd én de 35+ bestaat 
alleen uit vrouwen en de 
35- is gemengd. Ook 
deze groep  komt vaak op 
dinsdagavond samen en 
een aantal keren is Wim 
van der Wel, de 
predikant, erbij en een 
aantal keren ook gewoon 
niet.  
 
Wil je inlichtingen en 
misschien een keertje 
komen meedoen? Bel of 
app  naar Nikkie 
Kastermans, 06-
48041621 
 

Elkaar ontmoeten (4): 
de 30-kring 

 
Omdat het zo goed 
werkt…., gaan we 

proberen met een nieuwe 
groep mensen een zelfde 
kring op te zetten.  
 
Ben je zo ergens tussen 
de 25-32, heb je zin om 
leeftijdgenoten te 
ontmoeten met wie je dus 
vást veel herkenning hebt 
over veel dingen, heb je 
zin om op een open 
manier met geloven bezig 
te zijn en te kijken hoe je 
dat met je leven 
verbindt…, doe dan mee! 
Ik – wvdw – heb al één 
stel mensen dat wil en je 
kunt je aanmelden bij mij: 
06-25417643 (kan per 
app).  Mailen mag ook: 
w.vanderwel@protestantsekerk
.nl 
 
De eerste avond is op 12 
oktober, een 
dinsdagavond. En het is 
de bedoeling dat we zo 
om de 14 dagen 
samenkomen. Twee 
mensen van de 35-kring 
zullen die avond wat 
vertellen waarom zij dit al 
jaren doen!  
 

Elkaar ontmoeten (5): 
de geloofleefkring 

 
Deze kring is óók nieuw 
en open voor alle 
leeftijden, al zal door het 
tijdstip – de 
woensdagmorgen – de 
focus wellicht wat meer 
liggen op mensen die 
veel thuis zijn. Het 
initiatief ligt bij Nel Bolte 
en ds. Wim van der Wel 
helpt het opzetten.  
 
De bedoeling is dat 
dingen uit ons leven – 
grote en kleine 
levensvragen – met 
elkaar delen en ze 
verbinden met wat ons 
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geloof daarmee te maken 
heeft. Eerste keer: 
woensdag 28 september, 
11.00 uur in de Schakel. 
Meld je even aan bij 
w.vanderwel@protestants
ekerk.nl   
 

Elkaar ontmoeten (6): 
back to the 

basicschool….. 
 
Het is het meest 
verkochte boek ter 
wereld. Of het ook het 
beste gelezen boek is? 
De bijbel! Gek, maar wij 
als gelovigen vinden het 
vaak ook een moeilijk 
boek.  
Ik wil proberen gedurende 
5 avonden met wie wil de 
brief van Paulus aan de 
Galaten te lezen.  
 
Paulus…, die staat ook 
bekend om zijn moeilijke 
brieven. Een uitdaging 
dus: voor mij om het goed 
uit te leggen voor wie wil 
om een heel boeiende 
brief te gaan lezen met 
heel herkenbare 
levensthema’s. Het wordt 
een mix van uitleg én er 
samen over praten en je 
erdoor laten inspireren.  
 
Eerste bijeenkomst: 29 
september, 19.45 uur in 
de basisschool….. De 
Elzenhof dus.  
 
Je kunt je van te voren 
opgeven: 06-25417643 of 
via 
w.vanderwel@protestantsekerk
.nl  
 

 

Huwelijk 
 

Op 10 september is 
het feest voor Harold 

Meijer en Jennifer Ter 
Horst, Baalderesch 
101.  
 
In de coronatijd waren 
ze al voor de burgerlijke 
stand getrouwd en nu 
gaan ze dat doen door 
in de kerk hun huwelijk 
te laten zegenen.  
 
De dienst is in de 
Höftekerk en begint om 
19.00 uur. 
ds. Wim van der Wel is 
de voorganger en de 
muziek wordt gemaakt 
door familie en delen 
van de nu-je-
onderwegband.  
 
We zijn heel blij voor 
hen, voor hun kinderen 
en hun familie! 
 

 
 

  

Voedselkast en meer 
 
Hij staat er dagelijks, bij 
de wijkboerderij: de 
voedselkast.  
 
Het is sowieso al 
kenmerkend voor onze 
wijk, dat het nodig is dat 
hij er staat. Maar we 
snappen allemaal nu de 
inflatie groot is en de 
prijzen in de supermarkt 

hoog, dat er meer 
mensen krap gaan zitten.  
 
Eén van de manieren hoe 
we elkaar kunnen helpen 
is dus om producten – 
houdbaar, niet over de 
datum – in de 
voedselkast te zetten. En 
als je iemand bent die te 
weinig heeft…, dan ga je 
naar de kast die daar 
behoorlijk anoniem staat 
en dan kun je er spullen 
uithalen. Niemand mag 
honger hebben in onze 
wijk. Overigens, sinds 
kort staan er ook 
maandverband en andere 
hygiënemateriaal voor 
vrouwen in de kast. Want 
het is ook heeeel 
vervelend als je dat niet 
kunt betalen, maar wél 
nodig hebt.  
 
Voel je vrij om te geven 
én om te halen. Juist in 
deze tijden! 
 

Wijkkrant 
 
Ongeveer rond het 
verschijnen van deze 
nieuwsbrief, verschijnt 
ook een krant van de 
wijkvereniging. Die krant 
is een vervolg op de 
enquête die een tijd 
geleden gehouden is over 
de leefbaarheid van de 
wijk.  
 
Er is een heel aantal 
gemeenteleden dat in 
diverse werkgroepen 
meedenkt/werkt. 
 
Kijk en lees de krant goed 
en als je mee wilt 
werken…, doen! Sowieso 
kun je lid worden van de 
wijkvereniging. 
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