


Orde voor de Baalderdienst

op 

24 juni 2018

In sporthal De Kamp



Thema:

“Realistisch kerk-zijn 2018”



Voorganger: Ds. Wim van der Wel

Muziek: 

Bert Slijkhuis 

en het liedboekkoor o.l.v.

Ina Bosscher



Voor de dienst:

Muziek

Welkomstwoord



Welkom



Ezra steekt de 
Paaskaars 

aan

Hugo leest het 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



Ons aanvangslied dat we staande 
zingen is:

“ Vrede voor jou, hierheen 
gekomen”

Tekst: Jan van Opbergen
Melodie: komt nu met zang van zoete tonen



Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te  zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.



Niemand komt hier vrij van het 
kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en 
gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.



U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,;
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.



Stil gebed

Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Heer, onze God

A: Hij heeft hemel en aarde gemaakt



Vg: Nooit laat Hij zijn wereld in de steek

A: ieder mens is kostbaar in zijn ogen

Vg: De Heer zij met u, met jou

A: Ook met u zij de Heer

(We begroeten elkaar en gaan weer zitten)





Rond het thema

Gebed
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Inleiding op het thema

Realistisch kerk zijn 2018



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….

• AK maakt nu ook beleidsplan want….

• Over 5 jaar 225.000 euro



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!



Kinderverhaal over Matheus



We zingen

“we gaan voor even uit 
elkaar “



1 Wij    gaan voor e - ven uit el -kaar 

en    de–len nu  het  licht. 

Dat    licht ver - telt ons  iets van God. 

Op   hem zijn  wij  ge - richt



2. Wij       geven   Gods ver-ha-len door 

En   wie zich  open  stelt 

Door     wat  er wordt ver teld

Er-vaart mis-schien een   beetje licht



3.              Straks     zoeken  wij  el-kaar weer op 

En    elk heeft zijn ver-haal

Het       is voor   al – le - maal

Het   licht ver-bindt ons met el-kaar



Evert leest met ons: 

Kolossenzen 3: 12-15 



12Omdat God u heeft uitgekozen, 
omdat u zijn heiligen bent en hij u 
liefheeft, moet u zich kleden in innig 
medeleven, in goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedigheid en 
geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef 
elkaar als iemand een ander iets te 
verwijten heeft; zoals de Heer 
u vergeven heeft, moet u 
elkaar vergeven.



14En bovenal, kleed u in de liefde, dat 
is de band die u tot een volmaakte 
eenheid maakt. 15Laat in uw hart 
de vrede van Christus heersen, want 
daartoe bent u geroepen als de leden 
van één lichaam.



We zingen:

Lied 969

“In christus is nog west noch oost ”

1 en 3 allen
2 en 4 koor



ALLEN



KOOR



ALLEN



KOOR





Overdenking 1

Ruimte voor iedereen….



Verbinden met twee andere draden

• De kosten (inspanning en financieel)

• Doe wat je doet met plezier en goed en doe 
niet teveel (wat we doen: goed doen!)



De kinderoppas

• Niet elke dienst

• Bij de doop “Jezus en de kleine kinderen”

• Oud speelgoed…., ballenbak?

• Een verbeterpunt?



Jeugd….

• Rock Solid!

• Mag ik meedenken?

• To do!

• Londen: alle kleurtjes (meditatie én uit je dak)

• Doe wat je doe goed???



Nieuwe mensen

• Introductie!

• 98% blijft met goede introductie

• 98% verdwijnt….

• Verbeterpunt?



De koffie!

• Kerkopbouw!

• Kerkopbouw met koffie

• Laagdrempelig? Vraagt wat om om te zien



Verdieping

• God heeft ons hier samengebracht

• Ideeën contra bezwaren en apen en beren



Gemeente als oefenplek

• Aanvaard

• Verdraag

• Waar moet: vergeef…..

• Let op: al in Handelingen!!!!



We zingen:

Lied 790

“Hoog als de hemel de liefde”

1 koor
2 en 3 allen



KOORKOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



Evert leest met ons: 

Romeinen 12: 3-11 en 15 



3Met een beroep op de genade die mij 
geschonken is, zeg ik u allen dat u 
zichzelf niet hoger moet aanslaan dan 
u kunt verantwoorden, maar 
verstandig over uzelf moet denken. 
Denk overeenkomstig het geloof, dat is 
de maatstaf die God u heeft gegeven.



4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft 
en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, 5zo zijn we samen één 
lichaam in Christus en zijn we, ieder 
apart, elkaars lichaamsdelen. 6We 
hebben verschillende gaven, 
onderscheiden naar de genade die ons 
geschonken is.



Wie de gave heeft te profeteren, moet 
die in overeenstemming met het geloof 
gebruiken. 7Wie de gave heeft bijstand 
te verlenen, moet bijstand verlenen. 
Wie de gave heeft te onderwijzen, 
moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft 
te troosten, moet troosten. Wie iets 
weggeeft, moet dat zonder 
bijbedoeling doen. 



Wie leiding geeft, moet dat doen met 
volle inzet. Wie barmhartig voor een 
ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
9Laat uw liefde oprecht zijn. 
Verafschuw het kwaad en wees het 
goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met 
de innige liefde van broeders en 
zusters en acht de ander hoger dan 
uzelf.



11Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door 
de Geest en dien de Heer…..

15Wees blij met wie zich verblijdt, 
heb verdriet met wie verdriet heeft.





Leven als gemeenschap

Overdenking 2



Pionieren

• Zonder ouderling, diaken én predikant

• De vereniging: HHC/Hardenberg ’85

• Het Lichaam van Christus



Lichaam van Christus

• Mooie vergelijking: veel verschillende organen 
die nodig zijn

• Maar ook: manier waarop Jezus “lijfelijk” 
onder ons is



Wie is de kerk?

• Ambtelijk “dominees/kerkenraad”

• Wij samen?

• Beleid: pastor of omzien?

• Wees blij met wie blij is, heb verdriet met wie 
verdrietig is…… 



Oud 

• Ambtelijk pastoraat

• Onderling pastoraat

• Specifieke doelgroepen



Nieuw

• Onderling omzien

• In kringen

• “ambtelijk omzien”



Onderling omzien

• Vrienden, familie, buren, kerk, daarbuiten

• Kerk wél persoonlijk, niet individualistisch, 
gemeenschap



De kringen

• Jonge kerk: 40 mensen

• Kerken uit 7 rode draden: kleine kringen

• 25+, 30+, baalderdienstcie



Omzien vanuit ambten

• Blijft

• Zoeken naar geschikte mensen

• Ieder heeft gaven

• Zo worden we sterker, samen!



We zingen:

Lied 973

“Om voor elkaar te zijn uw 
oog en oor ”

1 en 3 koor
2 en 4 allen



KOOR



ALLEN



KOOR



ALLEN



In Memoriam Gesina Kremer-Bouws



We naderen het einde van de dienst

Gebeden:

- Voorbede, telkens met lied 301 g
(koor en gemeente)

- We sluiten af met stilgebed en het 
gezongen onze Vader (1006)



















1-ste: Kindercentrum Hoop & Dreams
Gini Pullen

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoudsfonds



Home of Hope and Dreams



Journaal











Vechtpark Zomer Zang

M.m.v. de band ‘Light’

en kinderkoor ‘Animato’

Ds. Pieter Noordmans

Ds. Huibert Prins

Thema ‘Je mag er zijn’

Zondag 24 juni 2018
19.00 uur

Feesttent aan de Vecht



het koor zingt:

“Look at the World”

Kijk naar de wereld. 

Alles om ons heen. 

Kijk naar de wereld, 

verwonder je iedere dag

Zo veel wonderen op onze weg. 

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 

Alles komt van U. 



Kijk naar de aarde die vruchten  en 

bloemen voortbrengt.

Kijk naar lucht, de zonneschijn en de 

regen. 

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 

Alles groeit, alles kent een seizoen, 

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 

Alles komt van U



Alles wat we nodig hebben en koesteren 

Komt van de Heer als teken van zijn liefde. 

Wij zijn z'n handen. 

Van Hem is de aarde, 

en zijn hemelen daarboven. 

Prijs zij U Heer voor de hele schepping. 

Alles komt van U



Slotzang: (staande)

Lied 426  eng-ned-eng-ned

“God zal je hoeden”















Het koor zingt nog
“Make me a kennel of your peace”

En natuurlijk is er ook weer

koffie, thee en limonade!

Iedereen 

een goede zondag 

gewenst!
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