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AVG:
Wet op 
Privacy

In deze dienst zullen foto’s worden gemaakt, 
die op de facebookpagina en website van 
onze gemeente worden geplaatst. Als u niet 
herkenbaar in beeld wilt komen op deze 
foto’s kunt u in het linkervak (bekeken vanaf 
de ingang) gaan zitten!









Gedicht:
Wij steken weer de Paaskaars 

aan.
Wij vieren zo dat Jezus is 

opgestaan.
Zijn liefde is voor heel de 

aarde!
Ieder mens is voor Hem van 

grote waarde.









Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met 
blijdschap 
er is licht dat alles overwint



Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag



Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd.



Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag



Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Heer, onze God.

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Nooit laat Hij zijn wereld in de 
steek

Allen:

Ieder mens is kostbaar in zijn 
ogen



Vg:

De Heer zij met u, met jou

Allen:

Ook met u zij de Heer.

(we gaan zitten)



Gebed



Inleiding op het thema

Kerk die uit de kerk komt



Een nieuw beleidsplan

• Bouwen op het oude

• Maar mét de ontkerkelijking

• En met de missionaire specialisatie



Ontkerkelijking….

• 70.000 mensen per jaar uit de PKN

• Hardenberg/Heemse/Radewijk: 2006 10.500, 
2013 9500, 2018 8100

• Onze wijk: 2006: ca. 1500, nu ca. 1035

• 0,9 fte….



Studie….

• 3.0 ná de ontkerkelijking

• Géén restauratie (terug naar het oude)

• Zeven rode draden en 16%

• Geen groei als doel!!



7 rode draden

• Bezield door geloof

• Blik naar buiten

• Wat wil God hier en nu?

• Kosten van verandering onder ogen zien!

• Als gemeenschap functioneren

• Ruimte voor iedereen

• Beperking van taken en die goed doen!



Tieners Op Zondag

Naar hun ruimte!



Verhaal voor de 
kinderen

Bartimeüs
Verteld door Mirjam























Tieners Op Zondag

&

Naar hun ruimte!



Zingen:
Wij gaan even uit elkaar.





2.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



3. 

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal



Roel leest Handelingen 
2:42-47



43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen 
verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven 
bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.45 Ze 
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 
46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind 
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar 
thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest 
van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en 
stonden in de gunst bij het hele volk. 





Toen ik naar mijn naaste zocht, waar 
was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar 
was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar 
was jij?



Ik was naakt en had geen geld, waar 
was jij? Waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld, waar 
was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar 
was jij?



Ik had niets en zocht een huis, waar 
was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar 
was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar 
was jij?



Toen ik dorst en honger had, waar 
was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had, waar 
was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar 
was jij?



Ik was ziek en vroeg om hulp, waar 
was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar 
was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar 
was jij?



Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, 
zal ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar 
was jij?





Overdenking

Een kerk die de kerk uitkomt…..



De vluchtelingen én geweld in het OT

• Eng?

• Eng maar we moeten er iets mee?

• Niet eng, we moeten er iets mee?



Historisch overzicht

• De blik naar binnen……

• Interne problemen (vacatures)

• Toontje lager….

• Slecht imago (31%.....)



Engeland

• Bewuste blijvers

• Bewust van roeping/missie: naar buiten in de 
omgeving!



In Baalder…..

• Anders dan Baalderveld bijv…

• 12 miljoen bijstand Hardenberg, 1 miljoen hier

• 165 alleenstaande gezinnen, 144 B’veld

• Voor wie nog meer?

• Vluchtelingen, gescheiden, enz????



Luisteren met 2 oren

• Oren naar God….

• Oren in de kroeg?

• Vragen……



Wie woont hier

• Welke “soorten mensen” wonen hier?

• Wat zou je daar als gemeente voor kunnen 
doen?



Slot…..





Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet

Refrein: Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt

Refrein: Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan

Refrein: Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is

Refrein: Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is

Refrein: Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Gbdn



HET BAALDER

JOURNAAL



Beleidsplan in 
de maak.

Succes kanjers!



?



?

Impressie Baalderfestival zaterdag 9 juni 2018



Collecte

1e; Werelddiaconaat Guatemala
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Tijdens de collecte zingt de band



Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.



Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.



Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.



Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.



Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."



Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.



Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.





Ik danste die morgen toen de 
schepping begon.
Ik leidde de dans van de sterren, 
maan en zon.
De golvende velden en de deinende 
zee
en alles wat ademt, danste mee.



Refrein: Dans dan en doe maar mee 
met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met 
Mij,
want ik ben de Heer van de dans, 
zegt Hij.



De dans werd vergeten en het ritme 
verstoord.
Het lied van de schepping werd 
zelden nog gehoord.
Ik kwam naar de aarde voor een 
nieuw begin.
In Bethlehem zette de dans weer in. 



Refrein: Dans dan en doe maar mee 
met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met 
Mij,
want ik ben de Heer van de dans, 
zegt Hij.



Ik danste voor blinden die Mij 
riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een naam en 
een gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning 
te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.



Refrein: Dans dan en doe maar mee 
met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met 
Mij,
want ik ben de Heer van de dans, 
zegt Hij.



De dans leek te sterven, maar ik 
deelde het brood
en danste uit liefde veel sterker dan 
de dood.
Ik zal in jouw leven als je meedanst 
met mij
om vrede voor heel de schepping, 
zegt Hij. 



Refrein: Dans dan en doe maar mee 
met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met 
Mij,
want ik ben de Heer van de dans, 
zegt Hij.



Uitzending en zegen











Er is koffie, thee en limonade!

Graag tot weerziens op 24 juni.

Thema “Realistisch kerk zijn in 2018”


