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Orde voor de feestelijke dienst 

Protestantse Gemeente Baalder

op zondag  

10 november  2019

In sporthal De Kamp



Thema:

“ Feest ”



In deze feestelijke dienst  
dopen we 

Juul Heleen Schep
en

Jack Zweers



Deze dienst is tot stand gekomen 

i.s.m. Kinderen en Leerkrachten
Onderbouw Elzenhof

De Nu-Je-Onderwegband zorgt voor de 
muzikale begeleiding.

Onze voorganger is, 
Ds. Wim van der Wel



Voor de dienst:
Muziek

Zingen we: 
- Psalm 150  psalm project
- Van A tot Z - Zimmer

Welkomstwoord



Psalm 150  psalm project

















Van A tot Z - Zimmer





















Welkom



Aansteken Paaskaars

Door Naomi

Het gedicht wordt 
gelezen door

Senn



Wij steken weer de 
Paaskaars aan.

We vieren dat Jezus 
is opgestaan.

Hij houdt van ons, 
van groot tot klein.
Wij vieren dat wij 

in zijn naam 
samen zijn.



“Goedemorgen”











Stilgebed

Bemoediging en groet: Sela













We begroeten elkaar



Drempelgebed:



Met mijn handen samen
En mijn ogen dicht
Kom ik met U praten
Vader van het licht
Ik wil U bedanken
Ook voor deze dag
Wilt U voor mij zorgen
Dat ik groeien mag



Wilt U mij ook helpen
Als ik speel of leer
Om bij U te blijven
Heel dicht bij U Heer
Zegen alle kinderen
Mensen groot en klein
Laat er vrede komen
Laat er liefde zijn



Met mijn handen samen
En mijn ogen dicht
Zeg ik zachtjes amen
Vader van het licht



Rond de bijbel

We gaan bidden



De dominee vertelt het verhaal van 

Jezus bij de Jordaan….



Feest….

De doop van Jezus





Juf Wilma en ds. Wim….



Waar Johannes doopte….



Johannes doopt!



Johannes doopt ook Jezus



Mensen zien het en zijn blij….







Feest!!!



We zingen:

“God kent jou”











Rond de doop

De kinderen mogen de baby’s gaan 

ophalen!

Als de baby’s worden 

binnengedragen zingen we uit dank 

aan God:  





























We stellen de ouders 
en de kinderen voor



Jack Zweers



Juul Heleen Schep



We gaan een lied zingen

“Verbonden met 
vader en moeder”











We stellen vragen aan de ouders



We gaan dopen



We gaan zingen:

“Nu mag je gaan leven 
met mensen”





bent



De kinderen zingen a capella 

“Jezus houdt van….”





Jezus houdt van alle kleine baby’s 3x
Alle kleine baby’s mogen komen.
1 kleine 2 kleine 3 kleine babys’s
4 kleine 5 kleine 6 kleine baby’s
7 kleine 8 kleine 9 kleine baby’s
Alle kleine baby’s mogen komen





Jezus houdt van alle kleine kinderen 3x
Alle kleine kinderen mogen komen.
1 kleine 2 kleine 3 kleine kinderen
4 kleine 5 kleine 6 kleine kinderen
7 kleine 8 kleine 9 kleine kinderen 
Alle kleine kinderen mogen komen 





Jezus houdt van alle grote mensen  3x
Alle kleine alle grote mensen mogen 

komen.
1 grote 2 grote 3 grote mensen 
4 grote 5 grote 6 grote mensen 
7 grote 8 grote 9 grote mensen 

Alle grote mensen mogen komen 



We gaan bidden

We sluiten de gebeden af met het 
samen zingen van het Onze Vader

Lied 371 





















1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoud

Tijdens de collecte speelt de band  
“Kom aan boord”



HET BAALDER

JOURNAAL







Het drugsgebruik in Hardenberg 

onder jongeren is fors en 
problematisch. In Baalder nog net 

wat meer.Veel jongeren komen in 
aanraking met drugs door het zelf te 

proberen of horen het van vrienden/ 
vriendinnen.…Die van u dus ook

Welke soorten zijn er, wat zijn de signalen en het 
allerbelangrijkst is, hoe voer je het gesprek 
hierover met je kind? 

We nodigen alle ouders van jongeren in de 
leeftijd van 12-20 jaar (binnen/buiten Baalder en 
kerkelijk/niet kerkelijk) uit op de informatie-
avond op 26 november om 19:45 uur (inloop 
19:30) in de Elzenhof (Ondermaat 13). Alex 
Govers, preventiemedewerker bij Tactus, zal deze 
avond begeleiden.



Geef je op bij       
jeugdouderlingen

Marjolein of 

Janine

marjoleinevers@hotmail.com
ajolsman@hotmail.com
+ inschrijflijst achterin!

mailto:marjoleinevers@hotmail.com
mailto:ajolsman@hotmail.com


Kerstfeest in de Kamp met meester 
Bert….













Slotzang   (staande)

“ Tienduizend redenen …. “
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3 x Amen





U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Refrein:

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! 
Prijs Hem, die de wereld overwon.



U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Refrein:

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! 
Prijs Hem, die de wereld overwon.



Elke muur wordt neergehaald, )
ieder bolwerk afgebroken. )
U draagt de zegekroon; )
U overwon, U overwon! )   4x

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon. 
U draagt de zegekroon.
Hallelujaaa



Refrein:

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! 
Prijs Hem, die de wereld overwon.



Elke muur wordt neergehaald, )
ieder bolwerk afgebroken. )
U draagt de zegekroon; ) 
U overwon, U overwon! ) 6x



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 24 november






