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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 die in een gezellige 

omgeving samen met 

buurtgenoten wil eten. 

Elke maand wordt er met 

liefde een gevarieerde 

maaltijd  gekookt. Het gaat 

om plezier en samenzijn. 

De kosten zijn  ; € 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 vervoersproblemen 

kunnen we in overleg naar 

een passende oplossing 

zoeken. 

De komende Buffetten staan 

gepland voor 25 november 

en 23 december. 

Meld je wel op tijd aan van te 

voren , want vol = vol. 

Nieuw is dat je ook 

tegoedbonnen kunt kopen , 

leuk om cadeau te geven en 

iemand mee te verrassen. 

Voor informatie en 

bestellingen kun je het 

bovenstaande 

telefoonnummer en e-mail 

adres gebruiken 

 

Een stukje voor Jan en allemens     november 2022 
 
Veel keren stond op deze plek in de nieuwsbrief een stukje van de hand van Jan Bakker. Die 
stukjes werden door veel mensen gewaardeerd. Jan heeft die pen (voorlopig?) moeten 
neerleggen: hij revalideert in Clara Feijoenaheem van long covid. Pittig dus. Hij gaat letterlijk 
stapje voor stapje vooruit op een lange weg. Eerst maar: Jan, dank je wel voor al die stukjes! Je 
deed er mensen een plezier mee! En verder ook vanaf deze plek: veel beterschap en sterkte.  
Een mens – bijna allemaal gebeurt het ons wel een of meer keren in het leven – komt soms 
helemaal tot stilstand. Door ziekte, burnout, scheiding, sterven, werkeloosheid. Noem maar op. 
Wij vallen vaak samen met de rollen die we in het leven vervullen. Wat je doet ben je. Maar 
soms kun je niks meer doen en dan kom je er misschien achter wie je bent áchter de rollen die 
je allemaal in het leven vervult. Natuurlijk, ik ben de dominee, dus ik ga zeggen dat je dan 
vooral ontdekt dat je kwetsbaar bent én kostbaar. Waardevol, omdat je door God bemind bent. 
Dat zeg ik dus ook, omdat ik het vind, heb ervaren als mens en het in mijn rol als dominee 
vertel. Toen ik op een nacht stikbenauwd was toen ik corona had, wist ik niet of ik het zou 
overleven. Dat klinkt dramatisch en of het echt zo ernstig was, weet ik niet. Maar het was die 
beginfase, april 2020, toen we nog van weinig wisten en ziekenhuizen volliepen en je niet wist 
of je daar weer uitkwam. Ik sliep alleen en was stikbenauwd. Wie ben je dan nog? De kerk gaat 
wel door als ik er niet meer ben. Er zullen vast wel mensen zijn die me missen, maar onmisbaar 
ben ik niet. Mijn geliefden zou ik heel erg missen en vast omgekeerd ook, dat voel je dan intens. 
Maar ze zouden het zonder me redden. Uiteindelijk voelde ik een ultieme geborgenheid. Ik vind 
het moeilijk dat echt onder woorden te brengen. Maar als ik zou sterven, had ik er vrede mee. 
Het verbaasde mezelf. Geborgen bij God, dat is wie je als mens ten diepste bent bij je 
Schepper. De basis. Zo ervoer ik het. Maar het liep anders en ik loop er weer en ben daar blij 
mee. Ik gun Jan en allemens die ergens door zoiets heen moet diezelfde geborgenheid. Je bent 
niet wat je doet, je bent wie je bent omdat je als mens de moeite waard bent. En Jan en 
allemens, ik gun je alle goeds en herstel en kom je graag opzoeken in Clara en straks weer aan 
de Singelberg. Wim van der Wel  
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De diensten  
Op 13 november hebben we 

een groot feest in de Kamp! 

We vieren opnieuw een kerk-

en-school-dienst. We dopen 

in elk geval twee mensen: 

Vieve Ooms, geboren op 9 

september jl. dochter van 

Rick en Marjolein,  én 

Marissa van der Waa, 

Polberg 72. Marissa zit in 

groep 7 van de Elzenhof! Het 

thema zal dus zijn “dopen!” 

De nu-je-onderwegband 

zorgt voor de muziek, er is 

kinderoppas én geen 

kinderactiviteit, want de hele 

dienst is gewoon prachtig 

voor kinderen én grote 

mensen. Ds. Wim van der 

Wel is de voorganger en er is 

ranja en koffie na afloop.  

Op 20 november vieren we 

de eeuwigheidszondag. Dat 

is het feest van de hoop, dat 

deze geschiedenis die heen 

en weer lijkt te pendelen 

tussen licht en donker, 

donker en licht, ooit alleen 

maar licht zal zijn: God alles 

in allen, geen dood, geen 

verdriet, geen haat, geen 

honger, kortom geen van de 

825 gestalten waarin het 

donker zich aan ons 

presenteert én in ons zich 

presenteert. In die hoop 

noemen we ook de namen 

van de mensen die in het 

afgelopen kerkelijk jaar zijn 

gestorven. Zij wéten wat Licht 

is en hoe het is om bij God te 

zijn. Als hun namen zijn 

genoemd en de kaarsen zijn 

aangestoken krijgen we 

allemaal de gelegenheid om 

naar voren te komen en een 

kaarsje aan te steken voor 

wie je (nog steeds!) mist. Het 

liedboekkoor zorgt voor de 

muziek, er is een 

kinderactiviteit voor alle 

leeftijden, oppas én koffie en 

ranja toe. Ds. Wim van der 

Wel is de voorganger. 

Op 11 december, in advent, 

is het thema “beschikbaar”. 

We lezen het verhaal van 

Jozef, die op een bijzondere 

manier vader van Jezus 

wordt. Dat moet een zéér 

onverwachte wending in zijn 

leven zijn, als er zó een 

beroep op hem wordt 

gedaan. Hij zegt “ja” en dat 

heeft mooie en ingewikkelde 

consequenties. Met dat 

verhaal in het achterhoofd 

vieren we ook dat er weer 

mensen zijn die taken op zich 

willen nemen als ouderling en 

diaken. En we gaan afscheid 

nemen van mensen wier taak 

erop zit. En we vinden het fijn 

dat er altijd weer mensen zijn 

die ergens hun schouders 

onder willen zetten. Ik hoop 

dat jullie erbij willen zijn! De 

muziek komt van “musette” – 

Jacqueline, Bert en Ina – en 

wij zingen daar mooi bij mee. 

Er is uiteraard een 

kinderactiviteit voor alle 

leeftijden én koffie en ranja 

na afloop. Ds. Wim van der 

Wel is voorganger. 

 

Voor alle diensten geldt: 
Iedereen ziet dat de 

besmettingen met corona 

weer onder ons zijn. Voor wie 

het spannend vindt om de 

diensten te bezoeken: ze 

worden live uitgezonden via 

pknbaalderyoutube. In de 

sporthal zelf hebben we een 

aantal stoelen op anderhalve 

meter staan voor wie liever 

niet te dicht op een ander zit!  

Verder: bij iedere dienst is er 
de mogelijkheid om spullen 
mee te nemen voor de 
voedselkast in de wijk. Er 
wordt gretig gebruik van 
gemaakt dus, neem 
alsjeblieft wat mee als je wat 
kunt missen 
 

Speelgoedruilbeurs! 

Op 26 november wordt een 

Speelgoed ruilbeurs 

georganiseerd in De Schakel 

in Hardenberg. Een beurs 

waar iedereen mooi, goed en 

compleet speelgoed met 

elkaar kan ruilen. 

Hoe werkt het? 

Van 12.30 tot 14.00 kan 

iedereen die nog mooi, goed 

en compleet speelgoed heeft, 

inbrengen bij De Schakel in 

Hardenberg. In ruil voor het 

speelgoed krijg je 

waardebonnen die tijdens de 

ruilbeurs gebruikt kunnen 

worden als betaalmiddel. 

Er wordt goed gekeken naar 

de 2e hands waarde van je 

speelgoed. Hoe mooier je 

speelgoed, hoe meer bonnen 

je ervoor krijgt. 

Tijdens de ruilbeurs (van 

15.00 tot 16.00) staat het 

speelgoed gesorteerd 

uitgestald op waarde zodat 

de waardebonnen ingeleverd 

kunnen worden, in ruil voor 

het speelgoed. 

Mocht je dus 3 bonnen van 1 

hebben, dan kan er 

speelgoed uitgezocht worden 

van de tafel met waarde 

nummer 3, of 3 keer 

speelgoed van tafel nummer 

1. 

Op deze manier scoor je 

ander speelgoed met 

gesloten portemonnee, spaar 

je het milieu en ruim je de 

kast mooi op. 



Kom je ook naar de 

speelgoedruilbeurs? 

Al het overgebleven 

speelgoed wordt gedoneerd 

aan Stichting Jarige Job, 

Hardenberg. Mocht je dus 

alleen speelgoed willen 

"doneren", dan mag dat 

uiteraard ook! 

Zien we jullie de 26e? 

 

Basiscatechisatie 

Gelukkig, het lijkt weer te 

kunnen: basiscatechisatie! 

Een paar jaar lag het 

vanwege corona stil, maar juf 

Ineke Schuman en meester 

Henk Jansen – allebei oud 

leerkrachten van de Elzenhof 

– gaan weer samen 

catechisatie geven aan 

kinderen van groep 7 en 8. 

Ze doen dat op 6 

dinsdagmiddagen na 

schooltijd in de Elzenhof, drie 

dinsdagen voor de kerst en 

drie dinsdagen ná de kerst.  

Als het goed is hebben alle 

kinderen een uitnodiging 

gehad, maar is dat nou niet 

het geval, doe dan even een 

telefoontje: 272860, dan krijg 

je die alsnog! Het duurt 

telkens een uur, begint met 

iets lekkers en daarna gaan 

de kinderen samen met juf 

Ineke en meester Henk 

telkens iets basaals – 

basisdingen uit de bijbel voor 

basisschoolkinderen – uit de 

bijbel op speelse manier met 

elkaar leren. Vooral komen 

en meedoen!  

 

De koffieochtenden voor 

onze 70 plussers, 

In november gaan we weer 

van start hiermee. Normaal 

gesproken vanuit De 

Boerderij, zoals u weet, maar 

deze keer zijn we uitgenodigd 

door onze tijdgenoten van de 

GKV, die dat Tieners van 

Toen noemen! De uitnodiging 

heeft ook een reden, omdat 

er bij hun een spreker is 

uitgenodigd die zal vertellen 

over Mantelzorg, iets wat 

voor de ouderen belangrijk 

kan zijn of worden. 

Normaal gesproken betalen 

de GKVers  €5,- per persoon 

voor zo’n morgen, maar onze 

kerkrentmeester heeft 

toegezegd dat dit éénmalig 

zal worden vergoed vanuit 

onze Baalderpot, mede 

vanwege het onderwerp, dat 

is dus een meevaller! 

U bent van harte uitgenodigd 

op woensdag 16 november in 

Het Morgenlicht om 9.30 

uur, dan staat de koffie klaar!                                                                      

De Diaconie 

 

Pad van hoop bij de 

buren van het 

morgenlicht 

Bij de buren van het 

morgenlicht hebben ze iets 

moois gemaakt! Ze hebben 

een pad van hoop 

aangelegd. Het begint bij de 

achterkant van de kerk (bij de 

fietsenstalling) en het loopt 

door tot aan het kruis, dat 

voor bij de kerk staat. Je kunt 

het in alle rust wandelen en 

wel op verschillende 

manieren. Gewoon, rustig, in 

stilte, meditatief. Maar ook 

“lerend”, want langs het pad 

staan telkens kleine bordjes 

met daarop QR-codes. Klik je 

zo’n code aan  op je mobiel 

dan verschijnt er een 

bijbelverhaal of een bijbelse 

figuur. Het pad is gewoon vrij 

toegankelijk! 

 

 

Kerst in Baalder 

 

 

Als deze kerkklank uitkomt, 

zijn we al hard bezig om 

kerkdiensten voor te bereiden 

voor kerst. De afgelopen 

twee jaren gooide Covid roet 

in het eten. Het is natuurlijk 

niet uit te sluiten dat dat weer 

gebeurt, maar voorlopig 

houden we gewoon goede 

hoop dat het wél door kan 

gaan. We streven ernaar om 

om 19.00 uur een 

kinderkerstfeest te houden en 

om 22.00 uur een traditionele 

kerstnachtdienst te vieren. 

Zet het vast in je agenda!!!!! 

 

Thema-avond voor 

ouders….  “over hoe je 

alle ballen in de lucht 

houdt” 

Je kent het vast: je hebt een 

baan, evt. een partner, een 

stel kinderen op basis- of 

middelbaar onderwijs, ook 

nog een hobby en een 

huishouden enz. Je hebt ook 

nog jezelf…. Hoe hou je al 

die ballen in de lucht en 

welke kun je beter niet in de 

lucht houden? Herkenbaar? 

Maak dan een plekje vrij in je 

agenda op 6 december, 

20.00 uur in de Elzenhof.  

Karin van Dijk komt hier met 

ons over nadenken en ze 

gaat er een heel interactieve 



avond van maken. Het zou 

fijn zijn (koffie en zo….) als je 

je van te voren opgeeft bij 

Tineke Jurgens of Janine 

Mensen, die de avond 

organiseren als 

jeugdouderlingen: 

ajolsman@hotmail.com of 

tinekevandijk@hotmail.com  

Het zou zomaar kunnen dat 

je na deze avond wat ideeën 

hebt over hoe je het anders 

kunt doen met al die ballen. 

Welkom dus! 

 

Werkgroep welzijn in 

Baalder 

Vanuit de wijkvereniging zijn 

er diverse werkgroepen die 

proberen onze wijk mooier en 

leefbaarder te maken. Onze 

kerk doet daaraan mee, want 

onze wijk mooier en 

leefbaarder dat is ook iets dat 

ons als gemeente na aan het 

hart ligt. In de werkgroep 

welzijn wordt er hard gewerkt 

aan het volgende. Er komt 

een groep mensen in onze 

wijk – ombudsmensen – die 

dicht bij de mensen in de wijk 

staan. In ons geval zijn dan 

bijv. diakenen en 

contactpersonen. Die 

mensen hebben nauwe 

contacten met bijv. de 

gemeente (wat voor 

regelingen zijn er waar je 

gewoon gebruik van kunt 

maken), samen-doen (voor 

als je in de problemen raakt), 

de voedselbank én ook de 

woningbouw.  

Er komt binnenkort een folder 

van de werkgroep welzijn 

samen met de burgerlijke 

gemeente. We leven in 

bijzondere tijden. De oorlog 

in Oekraïne drijft én de 

gasprijs en de kosten van 

ons dagelijks leven 

(supermarkten!) op.  

Het zijn niet alleen minima 

die het daarmee zwaar 

hebben. Bedoeling is nu, dat 

we in de wijk voor wie dat wil 

ondersteuning gaan bieden. 

En we hopen ook dat 

mensen als ze in de knel 

zitten hulp gaan vragen. Je 

kunt er niks aan doen, het zit 

gewoon tegen, dus schaam 

je er niet voor. 

Ombudsmensen kunnen je 

zelf helpen – met 

tegemoetkomingen 

aanvragen bijv. – of je 

doorverwijzen. Uiteraard is 

alles vertrouwelijk. Misschien 

vind je het wel heel vreemd 

om een beroep te doen in dit 

soort zaken. Dat is het ook, 

maar vreemde tijden vragen 

soms om vreemde 

maatregelen. Dus, als die 

folders komen… en je hebt er 

wat aan, vooral doen! 

 

‘Gebed voor Oekraïne’ 
wordt ‘gebed voor de 
wereld’. 
 
Sinds het uitbreken van de 
oorlog in Oekraïne is er 
wekelijks voor dit land 
gebeden, op een speciaal 
gebedsmoment op de 
maandagavond in 
kerkgebouw Het Morgenlicht. 
Dit initiatief werd gesteund 
door het Platform van Kerken 
Hardenberg, en zodoende 
werd het een bijzonder 
interkerkelijk gebeuren. 
Na de zomerperiode werd 
regelmatig de vraag gehoord 
of dit gebedsmoment weer 
opgestart kon worden. 
Daarom zijn we blij te laten 
weten dat we weer gaan 
beginnen! En wel op 
maandag 24 oktober, van 
19.00 uur tot 19.30 uur, 
opnieuw in kerkgebouw Het 
Morgenlicht 
(Gramsbergerweg). Omdat er 
naast Oekraïne veel meer 
nood in de wereld is, willen 

we het nu wel verbreden tot 
‘gebed voor de wereld’. 
Het gebedsmoment bestaat 
uit het aansteken van de 
kaars, een kort 
openingsgebed en het lezen 
van een Psalm. Na een korte 
meditatieve stilte kunnen de 
bezoekers gebedspunten 
aandragen die door de 
voorganger/liturg in het 
gebed worden meegenomen. 
Het geheel wordt afgesloten 
met een zegenbede. 
 
Samen als christenen in 
Hardenberg bidden voor de 
wereld. Doet u, doe jij ook 
een keer mee? 
Dus elke maandagavond, 
van 19.00 – 19.30 uur in 
kerkgebouw Het Morgenlicht. 
 
Rik Meijer 
Robbert Jan Perk 
Riky Altena 
Huibert Prins 
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