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Baalderbuffet 

 
 

Vrijdag 23 december mag je 

het Baalder buffet niet 

overslaan. Er wordt een 

heerlijk Kerstdiner 

geserveerd. 

Vanaf 17.00 uur zijn de 

deuren van de Boerderij 

geopend voor iedereen die 

de feestperiode samen met 

buurtgenoten wil beginnen. 

Net zoals 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 eerste Buffetten in het 

nieuwe jaar staan gepland 

voor 27 januari,  24 februari 

en 24 maart! Tot ziens in de 

Wijkboerderij ! 

Het gebeurde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus….. 

 
De beslissingen die de politiek neemt hebben soms ingrijpende gevolgen voor heel veel 

burgers. Soms zijn het politici ver weg, zoals de keizer in Rome of een president in Rusland, 

soms zijn het beslissingen vlakbij. Omdat keizer Augustus wil weten hoeveel mensen erin zijn 

rijk wonen om belasting te kunnen heffen, moet iedereen op pad. Omdat Poetin Oekraïne invalt 

vliegen de energieprijzen omhoog in de hele wereld tot bij ons. En dichterbij hebben 

beslissingen van Europa én Den Haag én Hardenberg bijv. gevolgen voor boeren én jeugdzorg 

bijv. Zoals koning Herodes, vlakbij Bethlehem wonend, ook vreselijke gevolgen veroorzaakt in 

zijn omgeving als hij beveelt om alle jongetjes te doden. 

In dat politieke gewoel wordt het Kind Jezus geboren, dat “Redder van de wereld heet”. Dat is 

een grote pretentie en een grote naam. Inmiddels is het wél zo ver dat de namen van koning 

Herodes en keizer Augustus alleen nog wereldberoemd zijn, omdat ze een rol spelen in het 

evangelie van Jezus. Maar verder spelen ze geen rol. Wel inspireert het verhaal van Jezus nog 

steeds miljarden (!) mensen om te blijven geloven in hoop en liefde, in God. En van daaruit 

goed te doen over en weer en zich niet gek te laten maken door de politieke omstandigheden.  

Vader Jozef is zo iemand. Hij laat Maria niet vallen, wordt bonusvader van het kind Jezus en 

vlucht naar Egypte met moeder en kind. Wat ik ons allemaal gun is dat we in deze bijzondere 

tijden moed blijven putten uit dat Jezus’ naam sterker is dan die van Herodes, Augustus, Poetin 

en alle mensen die deze wereld chaotisch maken. En dat we voor elkaar én ieder die hulp zoekt 

– financieel omdat je het krap hebt, veiligheid, omdat je land of huis onveilig is, emotioneel, 

vanwege wat voor soort verdriet ook – een warm hart en een open hand hebben. Dan gaan we 

begrijpen dat het Licht van God écht geboren wordt in de duisternis en het duister zo 

dóórbreekt.  

Gezegend kerstfeest, ds. Wim van der Wel 
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Kerst in Baalder! 

Op 

24 december hopen we – 

corona lijkt na 2 jaren 

eindelijk geen roet in het eten 

te gooien – twee diensten te 

vieren. Om 19.00 uur is er 

een kinderkerstfeest met als 

titel “Herder Ruben vertelt”. 

De nu-je-onderweg-band 

zorgt voor de begeleiding en 

ons eigen kinderkoor gaat 

met en voor ons zingen. Ds. 

Wim van der Wel is de 

voorganger. Na afloop is er 

chocolademelk. Let op, als je 

zeker wilt weten dat er een 

plek is, kom dan om 18.30 

uur. Vanaf dat moment is de 

zaal open 

Op 24 december hopen we 

dan om 22.00 uur samen te 

komen voor een traditionele 

kerstnachtdienst. Het thema 

is dan “hoe de zon het 

donker dóórbreekt”.  

Er zal worden gemusiceerd 

door Musette 

(orgel/piano/fluit/zang) én 

een trompettist, we zullen 

bekende liederen zingen, er 

zijn mensen uit de zorg die 

de 4 adventskaarsen en de 

grote kaars aansteken (een 

kraamverzorgster! Er is per 

slot een Kind geboren!). Ds. 

Wim van der Wel is de 

voorganger. Na afloop is er 

Glühwein. En ook hier geldt: 

kom vroeg voor een goede 

plek. De zaal is om 21.30 uur 

open. 

 
 

 

De koffieochtenden voor onze 70 plussers, 

Zoals eerder aangekondigd 

zijn wij weer uitgenodigd voor 

de nieuwjaarsborrel + bingo 

bij de Tieners van Toen van 

de GKV! 

Zoals eerder aangegeven 

betalen de GKVers  €5,- per 

persoon voor zo’n morgen,  

(dus €10 voor een echtpaar) 

dat gaat dus nu deze keer 

ook voor ons gelden, wat 

trouwens een redelijk bedrag 

is voor hetgeen  geboden 

wordt. 

U bent van harte uitgenodigd 

op woensdag 18 januari in 

Het Morgenlicht vanaf 9.30 

uur, dan staat de koffie klaar!                                                                      

De Diaconie. 

Petrus in Hardenberg 

Wellicht kennen jullie het 

programma Petrus in 

Nederland. Het wordt 

wekelijks uitgezonden door 

de KRO-NCRV op 

zaterdagmiddag 17.10 uur. 

Er wordt telkens een 

kerkelijke gemeenschap 

geportretteerd. Onlangs is er 

een portret gemaakt van 

onze gemeente: Hardenberg-

Heemse. Op 17 december 

wordt het uitgezonden om 

17.10 op NPO2. Het aardige 

is dat er diverse wijkgenoten 

in het programma zitten en 

het draait allemaal rond het 

thema “noaberschap”.  

Aanradertje om te kijken en 

uiteraard is het later terug te 

zien op internet. 

 

Diensten in januari, februari en maart: de broekriem…… (1) 

Wij hebben altijd twee 

diensten in de maand: op de 

tweede en de vierde zondag. 

Nu is dat de afgelopen twee 

seizoenen fors onderbroken 

geweest vanwege corona. 

Dat is naar genoeg: de 

Baalderdiensten worden door 

veel mensen als inspirerend 

ervaren. Is het niet tijdens de 

dienst, dan is het wel erna, 

als we elkaar ontmoeten. Je 

verliest dus onderling contact 

en onderlinge verbondenheid 

als je die diensten niet of 

minder hebt.  

En nu is er de oorlog. Die is 

afgrijselijk: een vrij land wordt 

aangevallen en veel mensen 

sterven. Is het niet van de 

kogels dan is het wel van de 

kou. De gevolgen die wij 

ervaren zijn klein bij wat de 

mensen in de Oekraïne 

ondergaan. Maar bij ons 

heeft het ook gevolgen, zie 

elders in deze nieuwsbrief. 

Maar ook voor ons als 

kerkelijke gemeenschap.  



Kerken warm stoken kost 

vanaf januari 

(energiecontracten!) ruim 3x 

zoveel als tot nu toe. We 

kunnen dat niet betalen, zo 

simpel is het. Daarom heeft 

de Algemene Kerkenraad – 

dat is het kerkbestuur waarin 

alle wijkkerkenraden 

samenkomen en beslissen 

over o.a. geld en gebouwen – 

besloten dat alle 

wijkgemeenten de helft van 

hun kerkdiensten moeten 

inleveren in de maanden 

januari tot en met maart. Dat 

geldt dus voor zowel 

kerkgebouwen als 

sporthallen. Voor ons 

betekent dat dat we in de 

maanden januari tot en met 

maart alleen op de 2e zondag 

van de maand dienst hebben. 

Dat is gewoon jammer! 

Tegelijk, je kunt soms ook 

zeggen “als het niet kan 

zoals het moet, moet het 

zoals het kan”:  ga een keer 

in de beek kijken of in het 

centrum! Dat kan op de 

andere zondagen. 

 

De voedselkast en de baalderdiensten… 

 

Hij staat er nog steeds bij de 

boerderij, de voedselkast. En 

er komen er meer in 

Hardenberg: er staat aan de 

Polberg nog eentje, in het 

centrum staat er één, aan de 

veldkers in baalderveld. Het 

is dus nodig…, helaas. We 

merken dat er van onze 

voedselkast gretig gebruik 

wordt gemaakt. We doen een 

oproep: als je zelf spullen 

over hebt – houdbaar, of 

vers, eten, maar bijv. ook 

toiletartikelen incl. 

maandverband – leg het in 

de kast. 

Wat óók kan: neem het mee 

naar de kerk, naar de Kamp. 

Dan zorgen diakenen dat het 

terechtkomt in de kast. Soms 

is het ook handig als er even 

een voorraad is als de kast 

snel leeg wordt. Dat gebeurt 

zeer regelmatig.  

 

Dienst in januari in de Kamp 

Op 8 januari is de eerste 

dienst van het nieuwe jaar en 

ik (wvdw) zou het geweldig 

vinden als die gewoon 

bomvol is! Dat we er met 

elkaar voor gaan. Het thema 

is “zorgen”. Wat mij betreft 

gaat het daarbij niet om 

“zorgen maken over”, maar 

vooral over “zorgen dát” we 

voor elkaar zorgen.  

Het verhaal komt uit Lucas 

15:1-7, waarin een maffe 

herder een geweldig risico 

neemt. Eén schaap is zoek, 

99 andere zijn veilig. Je zou 

denken: zorg dat die 99 

andere veilig zijn en richt je 

daarop…, maar de herder 

zorgt dat dat éne schaap 

gevonden wordt. Wat zegt 

dat over God, over de kerk, 

over ons?  

Het liedboekkoor zorgt voor 

de ondersteuning bij de 

muziek en uiteraard is er 

kinderoppas, toz, 

kinderactiviteit, koffie, thee en 

ik schat zomaar in dat er 

nieuwjaarsrolletjes zijn! En 

alle gelegenheid om elkaar 

voor 2023 veel goeds te 

wensen. Hopen op een beter 

jaar dan 2022….. Uiteraard is 

de dienst te zien op Youtube! 

 

Werkgroep welzijn in Baalder: de broekriem 2 

In het verleden was er 

misschien wel eens 

schaamte: vertellen dat je 

niet rondkomt. Eén van de 

voordelen van deze tijd is, 

dat er weinig reden is tot 

schaamte. De 

omstandigheden zitten 

gewoon tegen: én hoge 

prijzen in de supermarkt én 

aan de pomp én de gasprijs. 

Niet alleen minima hebben 

het lastig, ook 

middeninkomens en soms 

ook in huizen waar je het niet 

in verwacht.  

In onze wijk is er vanuit de 

wijkvereniging de werkgroep 
Welzijn. Daarin zitten óók 

vertegenwoordigers van de 



kerken, GKV en de onze. Die 

heeft iets moois bedacht en 

daarvan hebben jullie 

allemaal een folder in huis 

gekregen. In die folder staat 

een aantal belangrijke 

dingen. Om te beginnen zijn 

er regelingen vermeld waar je 

mogelijk gebruik van kan 

maken. Geld waar je recht op 

hebt vanuit de gemeente of 

de landelijke overheid.  

Verder staan er adressen in 

van hulpverleners die je 

willen helpen (samen doen , 

voedselkast, moestuin, enz.).  

Als derde staan er 

noodfondsen in (vanuit de 

kerk o.a.) waar je een beroep 

op kunt doen als de nood 

echt aan de man komt. En… 

er zijn mensen die we 

“ombudsmensen” noemen.  

Het zijn gewoon mensen uit 

de wijk, die je kunt bellen als 

je het ingewikkeld vindt om 

zelf organisaties te bellen. Zij 

kunnen je daarbij helpen. Je 

kunt bijvoorbeeld denken aan 

Marc Stevens, onze diaken: 

06-10076082. Maar bel ook 

gerust je ouderling, diaken of 

predikant. 

Daarmee proberen we te 

stimuleren dat mensen zo 

snel mogelijk hulp zoeken en 

de lijntjes naar de 

hulpverlening zo kort mogelijk 

zijn. Als je eenmaal in de 

problemen komt, is het zo 

moeilijk er weer uit te komen. 

Uiteraard wordt alles 

vertrouwelijk behandeld! 

 

Actie kerkbalans: de broekriem 3 
 
Deze nieuwsbrief komt uit 
voor de kerst en is voor de 
maanden december en 
januari. In januari vindt de 
jaarlijkse actie Kerkbalans 
plaats. Dat is de actie waarbij 
het grootste deel van de 
inkomsten van de kerk wordt 
binnengehaald. Concreet 
gaat het dan vooral om 
kosten voor personeel en 
gebouwen.  
 
In ons geval dus: de Kamp 
en het salaris van de 
dominee. Maar dat geld gaat 
in één grote pot en alle 
wijken storten daarin geld én 

het geld wordt eerlijk 
verdeeld over de wijken. 
 
Onze wijk heeft nog 70% 
predikantsplek. Door heel 
deze brief zit verweven dat 
het rare tijden zijn in veel 
opzichten. Ook financieel. Wij 
zouden – samen met alle 
andere wijken – heel blij zijn 
als we onze begroting rond 
kunnen krijgen. Misschien 
voelen we wel meer dan 
andere jaren hoe het erop 
aankomt en wat kerk zijn kan 
betekenen. We proberen in 
onze wijk écht aanwezig te 

zijn voor elkaar, met elkaar 
en eerlijk delen te stimuleren.  
We geloven oprecht dat dat 
met onze Heer te maken 
heeft. Maar we hebben zelf 
ook geld nodig om wat onze 
kerkgemeenschap in stand te 
houden. Als je het niet kunt 
missen, breng jezelf dan niet 
in de problemen. Als je het 
wél kunt missen, denk er dan 
alsjeblieft over na of je niet 
kunt verhogen. Kortom : 
warm aanbevolen die actie 
straks in januari 
 

 

 Plusactie….. 
 
 
Dit jaar is opnieuw in de 
Plusmarkt de 
spaarzegelactie. Samen met 
wijk Baalderveld doen wij ook 
weer mee met en voor alle 
mensen in de wijk die het 
krap hebben. Als je zelf 
belang hebt om zelf een 
boodschappenpakket bij 
elkaar te sparen: succes!  
 
Als je misschien de zegels 
niet spaart, doe ze dan in de 
lantaarn die in de supermarkt 
staat. Die worden gebruikt 
om kaarten vol te plakken en 
de volle kaarten worden 
eerlijk verdeeld onder de 

wijken en de mensen die het 
hard nodig hebben: zij krijgen 
een doos met boodschappen 
ter waarde van 50 euro. 
 

 


