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Welkomstwoord



Aansteken van de

Paaskaars 

&

Lezen van het gedicht



Gedicht

Het Licht verdrijft de duisternis!

Omdat de Heer verrezen is!

Hij is het eeuwig levend Woord

Zijn liefde leeft in ons voort.



Zingen:

Lied 706
1 en 3 Koor
2 en 4 Allen



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



Stil gebed



Bemoediging en groet

Vg: 
Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen: 
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: 
Hij blijft ons altijd trouw



Allen:
Nooit laat Hij zijn wereld in de steek.

Vg: 
De Heer zij met u, met jou

Allen: 
Ook met u zij de Heer.



Gebed 



Zingen:

Lied 705
Vers 1 en 3















Inleiding op het thema…..

Een nieuw beleidsplan



Bouwen op wat is én…..

• De ontkerkelijking van Hardenberg én Baalder

• De studie Missionaire Specialisatie



Ontkerkelijking

• Jaarlijks PKN -70.000 mensen

• Plaatselijk: 2006 10.500, 2013 9500, nu 8100

• Wijk: 2006: ca 1500, nu ca 1035

• Lastige keuzes!



De studie….

• Kerk 3.0….. Groei na de afkalving

• 16%!

• Voorganger?

• Evangelisch?

• Platteland?

• Groei als doel?



Zeven rode draden….

• Bezield door geloof

• Blik naar buiten de kerk

• Wat wil God hier én nu van ons?

• Kosten van keuzes onder ogen zien

• Men functioneert als gemeenschap

• Ruimte voor iedereen!

• Paar dingen góed doen en daar vreugde in!



Wat voor ons goed zou kunnen werken

• Houden wat we hebben wat goed is!

• Aanvaarden dat we in lastige tijd zitten

• Zeven elementen implementeren

• Toekomstgericht én heden onder ogen zien



Tieners Op Zondag



De kinderen gaan luisteren naar het 
verhaal van de man uit Ethiopië



























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



Lezing
Handelingen 2:42-47 door Els



42 Ze bleven trouw aan het onderricht van 
de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden 
zich aan het gebed. 43De vele tekenen en 
wonderen die de apostelen verrichtten, 
vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die het 
geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en 
hadden alles gemeenschappelijk.



45Ze verkochten al hun bezittingen en 
verdeelden de opbrengst onder degenen die 
iets nodig hadden. 46Elke 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. 47Ze loofden God en stonden in 
de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun 
aantal dagelijks uit met mensen die gered 
wilden worden.



Zingen:

Lied 973

1 en 3 Koor

2 en 4 Allen



KOOR



ALLEN



KOOR



ALLEN



Lezing
Mattheüs 6: 5-15 door Els



5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de 
huichelaars die graag in de synagoge en op elke 
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen 
ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 
ntvangen.6Maar als jullie bidden, trek je dan in 
je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, 
die in het verborgene is. 



En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen. 7Bij het bidden moeten jullie 
niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, 
die denken dat ze door hun overvloed aan 
woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet 
na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig 
hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9Bid 
daarom als volgt:



Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd 
worden, 10laat uw koninkrijk komen en uw wil 
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben.



12Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
13En breng ons niet in beproeving, maar red ons 
uit de greep van het kwaad. 14Want als jullie 
anderen hun misstappen vergeven, zal jullie 
hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar als je 
anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je 
misstappen evenmin vergeven.



Zingen:

Lied 894

1 en 2 Koor

3 en 4 Allen



KOOR



KOOR



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



Overdenking



Wat bezielt ons…..



Vier nadelen/groeimogelijkheden

• Je eigen groei/ontwikkeling in het geloof

• De ontwikkeling/groei van de gemeenschap

• Hoe praat je naar mensen buiten de kerk?

• God zelf……



Joodse geloofsbelijdenis

• 4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is 
de enige!

• 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en 
ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de 
geboden die ik u vandaag opleg steeds in 
gedachten.7Prent ze uw kinderen in en spreek er 
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed 

gaat en als u opstaat. 



Vier elementen

• 42Ze bleven trouw aan het onderricht van 
de apostelen, 

• vormden met elkaar een gemeenschap,

• braken het brood 

• en wijdden zich aan het gebed.



Vertaling…..

• 10laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan 
worden op aarde zoals in de hemel.



Jezus onder invloed van gebed…

• 35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal 
donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep 
naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar 
Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem 
vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden hadden 
zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 
38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, 
naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar 
het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik 
immers op weg gegaan.’



Bezield geloof….

• Geen Pinksterachtige kerk….

• Naturel, ons eigen maken bij ons passend

• Daarin groeien!



Zingen

Lied 939
Vers 1 en 3

Vers 1 wordt is door het Koor 
voorgezongen











In memoriam: Cocky Jansen-Kolb



Dankgebed 
& 

voorbeden

Dit wordt afgesloten met 
“Onze Vader”





















1-ste: Diaconie
2-de: Kerk
Bij uitgang: Onderhoudsfonds



Some say love, it is a river

that drowns the tender reed

Some say love, it is a razor

that leaves your soul to bleed

Bette Midler - The Rose



Some say love, it is a hunger

an endless aching need

I say love, it is a flower

and you it’s only seed



It’s the heart afraid of breaking,

that never learns to dance

It’s the dream afraid of waking,

that never takes the chance

It’s the one who won’t be taken,

who cannot seem to give

And the soul afraid of dying,

that never learns to live



When the night has been too lonely,

and the road has been too long,

and you think that love is only

for the lucky and the strong

Just remember in the winter

far beneath the bitter snow

lies the seed that with the sun’s love

in the spring becomes the rose





HET BAALDER

JOURNAAL







Slotdienst & favoriet slotlied



Slotzang
Lied 416





KOOR







Uitzending & Zegen



Er is koffie, thee en limonade 
voor iedereen!


