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Hierbij het jaarverslag van de interkerkelijke 
evangelisatiecommissie Het Baken Harderwijk.

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen 
hebben neemt u dan gerust contact met ons op. 



Voorwoord
Allereerst een woord van dank richting u.                                                             
We realiseren ons dat we afgelopen jaren als commissie in de communicatie naar 
de kerken als achterban tekort zijn geschoten. U heeft op de hoogte kunnen 
blijven via nieuwsbrieven en social media. Helaas hebben wij het een aantal keer 
niet voor elkaar gekregen om u, vroeg in het jaar, een jaarverslag te doen 
toekomen. We hebben ons, als commissie, voorgenomen om uiterlijk in februari 
het jaarverslag te versturen. Ook hebben we benadrukt dat we als commissie 
beter toe moeten zien op de hiervoor verantwoordelijke taakhouders.

We zijn u dankbaar dat u, ondanks deze tekortkoming in de communicatie, ons 
bent blijven supporten, zodat we Zijn werk uit konden blijven voeren in de regio.



Voorwoord vervolg
Wij als Bakencommissie spreken wanneer we 
terugblikken op 2017 van een bijzonder doch 
turbulent jaar. We hebben veel van Gods liefde 
mogen ontvangenen door mogen geven. 

God deed Zijn werk tijdens Tomorrow Worship 
en op de camping.

Het was een jaar waarin we als commissie een  
belangrijke beslissing hebben moeten nemen 
omtrent het winterwerk van Het Baken.

Met enthousiasme hebben teamleden zich 
ingezet om d.m.v. recreatie en evangelisatie te 
laten zien wat zij uit te delen hebben: Gods 
Liefde. 

Campinggasten, maar ook de teamleden zelf 
hebben bijzondere weken achter de rug. De 
zomer bestond onder andere uit verdiepte 
contacten, blije kindergezichten, gerichte 
aandacht en prikkelende avondsluitingen om 
over na te denken.

 



Wat hebben wij een bijzondere taak mogen 
ontvangen, bijzonder om een stukje gereed- 
schap te mogen zijn in Zijn plan. 

Wij gingen afgelopen zomer de camping op om 
te getuigen; desnoods met woorden.

Voor u en voor ons geldt onder andere het 
tekstfragment hiernaast uit Opwekking 786.

Namens de Bakencommissie

Rutger Stegeman 



Met hart en handen

http://www.youtube.com/watch?v=ed26tv0xaRQ


Bakencommissie  
In 2016 hebben we besloten om ons geen 
commissieleden meer te noemen.

We zijn ambassadeurs: 

- allereerst in de wereld namens God,
- namens u als achterban in de commissie
- namens de commissie naar u als 

achterban

What’s in a name?                                               
We zijn er van overtuigd dat deze benaming des 
te meer weerspiegeld waarom we dienen in de 
Bakencommissie.

Samenstelling Bakencommissie:

Het Baken is een interkerkelijke 
evangelisatiecommissie.                                  
Ons streven is om vanuit iedere gemeente 
uit onze achterban een afvaardiging te 
hebben.                                                                      
We gaan uit van 12 ambassadeurs die ook 
als mentor inzetbaar zijn op de camping en 
een penningmeester.



Achterban en Ambassadeurs
Achterban

De kerken die als achterban voor Het Baken 
gelden zijn:

- Baptistengemeente Harderwijk,
- Christelijke Gereformeerde Kerk,
- Hervormde kerk Harderwijk en Hierden,
- PKN Harderwijk,
- Protestantse Gemeente Harderwijk

We hebben daarbuiten ook contacten met 
andere thuisgemeentes binnen Harderwijk.

Ambassadeurs 2017

Baptistengemeente: Vacant                                               
Christelijk Gereformeerde Kerk:                                        
- Daphne Zuurveld-Slofstra,                                               
- Jodrik Zuurveld                                                        
Hervormde kerk Harderwijk en Hierden:                                
- Froukje van de Beek (Dorpskerk Hierden),                                                           
- Henry van de Beek (Dorpskerk Hierden),                                                           
- Jos Raaijen (Dorpskerk Hierden),                                                                             
- Henk Venema (Het Visnet)                                                           
PKN Harderwijk:                                                                    
- Saapke Foppen (Grote Kerk),                                                                      
- Nelleke Hamstra (De Regenboog),                                                                
- Erwin van der Steege (De Regenboog)                                                    
Extern:                                                                                         
- Rutger Stegeman



Werving ambassadeurs
Vanuit de Bethelkerk, Protestantse Gemeente en de Baptistengemeente is er tot 
op heden nog niemand bereid gevonden aan de commissie deel te nemen.

We blijven zoeken naar versterkingen omdat we het verlangen hebben om meer 
van Gods liefde te laten zien in Harderwijk. 

We hopen, wanneer uw gemeente hierboven wordt vermeld, dat u dit binnen uw 
gelederen onder de aandacht brengt. 



Samenwerking met Dabar
Het samenwerkingsverband met Dabar is ook in 2017 voortgezet. We hebben het 
Bakenwerk voortgezet en eventuele verbeteringen/aanvullingen vanuit Dabar 
geïmplementeerd.

In april was er het landelijke ontmoetingsweekend, waarin de teamleden 
voorbereid werden op het campingwerk. Dit werd gedaan door 
teamsamenkomsten (teambuilding), Bijbelstudies, spellen, workshops en 
aanbidding. Zondags werd het weekend afgesloten met een uitzenddienst.

Wij verwachten van alle teamleden dat ze hieraan deelnemen.

 



Samenwerking met Dabar
Daarnaast organiseerde Dabar een trainingsdag voor de pastorale echtparen.

Dabar beschikt over materiaal en kennis wat betreft campingevangelisatie, waar 
we dankbaar gebruik van maken. De materialen worden in samenwerking met 
Youth For Christ samengesteld. Dit betreft Solid Friends en kinderclubmaterialen 
van Timotheus..

In september vond een Celebration plaats: een avond die in het teken van 
aanbidding stond, om God te danken voor alles wat Hij gedaan en gegeven heeft. 
Deze avond begon met een gezamenlijke maaltijd en werd goed bezocht. 

Teamleden van Het Baken worden gestimuleerd om hier aan deel te nemen. 

Dit jaar was er vanuit hen weinig animo. 

.



Samenwerking met Dabar
Als plaatselijke commissie waren we op de zogenoemde regioavond aanwezig.

Dit zijn avonden waarbij de plaatselijke Dabarcommissies vanuit een bepaalde 
regio bij elkaar komen en evalueren hoe het seizoen is geweest, welke in 
Nunspeet plaatsvond.

In onze regio zijn plaatselijke commissies vertegenwoordigd vanuit Elburg, 
Nunspeet en Doornspijk.

.



Tomorrow Worship
Een bevlogen en bewogen jaar met:





We trapten af met Reyer; aanbiddingsleider in 
hart en nieren.

In 2018 neemt hij zijn volgende live-cd op.
Met onder andere Toon ons uw glorie

Hij nam ons mee in aanbidding en getuigde 
over wat God in zijn leven aan het doen is.

Het was een bijzondere avond, waar we onze 
zegeningen konden tellen.

https://youtu.be/Tu566_72BIg


Karim Landoulsi, wat een energie.

Hij vroeg zich samen met ons af of we ons 
eigenlijk wel over willen geven. Ons 
vertrouwde leventje voelt zo prettig.

We mochten deze avond God aanbidden en er 
was ruimte voor gebed, waar goed gebruikt 
van gemaakt werd.



Op 29 oktober sloten we het jaar af met 
Hanne de Vries.

Hanne is een gepassioneerde 
aanbiddingsleider die ons leidde in een 
blok van aanbidding en die ons 
meenam in een persoonlijk verhaal over 
het weer ontvlammen van zijn Liefde 
voor Jezus. 



Een bevlogen en bewogen jaar:
In 2016 zijn we bezig geweest met het opzetten 
van een nieuwe aanbiddingsavond in 
Harderwijk. 

Tomorrow Worship ging in 2017 van start. We 
hoopten op deze avonden voor verbinding te 
kunnen zorgen. 

Ook wilden we flink vernieuwen in de te zingen 
liederen. We wilden sprekers afwisselen met 
aanbiddingsleiders uit het land.

Hoewel we in de hiervoor gestelde opzet zeker 
geslaagd zijn hebben we vlak voor de zomer als 
commissie besloten om de laatste avond 
(29-10) voorlopig de laatste aanbiddingsavond 
onder de vlag van Het Baken te laten zijn.

We merkten dat er steeds meer soortgelijke 
activiteiten in Harderwijk georganiseerd werden. 

Als commissie willen we naast het campingwerk 
dienend en aanvullend aanwezig zijn binnen 
Harderwijk. We ervoeren dat we een prachtig 
concept hadden opgezet, dat meer en meer leek 
op wat er zich ontwikkelde binnen gemeentes.



Onderstaand verstuurden wij in oktober 2017 naar de Baptistengemeente.

Afgelopen periode zijn we aan het nadenken geslagen over de huidige rol van Het Baken en 
de toekomst van "Het Baken" en de rol van "Het Baken" in Harderwijk en de regio.

Zoals jullie weten organiseren we al best een aantal decennia winterwerk door middel van in 
het organiseren van een Sing-In/ aanbiddingsavond.

We hebben binnen de Bakencommissie besloten dat het organiseren van aanbiddingsavonden 
in Harderwijk voor ons als interkerkelijke commissie niet meer de manier is  om aanvullend te 
zijn. 

Harderwijk, waar anno 2017 een scala aan aanbiddingsavonden/ "bijzondere" diensten 
georganiseerd wordt, heeft op dit vlak voldoende mogelijkheden om in aanraking te komen 
met God en om buren, vrienden etc. mee naar toe te nemen.

Als Het Baken willen niet "meer van hetzelfde" brengen en zeker niet in het vaarwater van 
activiteiten van de kerken van onze achterban zitten door soortgelijke avonden te organiseren.



vervolg...

We hebben besloten om het organiseren Tomorrow Worship/ een aanbiddingsavond onder de vlag van 
Het Baken voorlopig los te laten.  Dit is een moeilijke beslissing geweest. 

De komende periode zullen we als commissie een bezinningstraject ingaan om te ontdekken of en op 
welke manier we in Harderwijk aanwezig mogen zijn.

Het zomerwerk op camping De Kriemelberg blijft voortbestaan en we om aanvullend te zijn in Harderwijk 
en we vertrouwen er op dat het winterwerk van Het Baken een nieuwe invulling mag gaan krijgen om als 
interkerkelijke organisatie Harderwijk te kunnen dienen en waarnodig een aanvulling te kunnen zijn in de 
Harderwijkse samenleving op wat voor manier dan ook.

We vonden het belangrijk dat zij, als aanbieder van de zaal en oefenruimtes dit al wisten alvorens de 
laatste avond geweest was.



Bezinning…. en nu….
Omdat wij er van overtuigd zijn dat Het Baken in Harderwijk ook mag dienen 
hebben we besloten om een periode van bezinning in te gaan als commissie.

Voelt u zich uiteraard vrij om aan te geven hoe we u als gemeente kunnen 
ondersteunen of het gebied van evangelisatiewerk.

U kunt contact opnemen met info.bakenharderwijk@gmail.com..



Waar gaan we 
heen?

Wat ligt er voor ons 
om de bocht?



Op de camping
wat een mooie zomer was het

In 2017 werkten ca. 50 teamleden, 
4 pastorale echtparen en ongeveer 
15 mentoren mee aan het 
campingwerk. In

De teamleden konden zich via de 
website van Het Baken aanmelden 
door middel van een aanmeldings- 
formulier met daarop algemene 
gegevens, motivatie en 
beschikbaarheid.



Ook was er de mogelijkheid zich via 
de website van Dabar aan te melden. 
We merkten dat we via de landelijke 
website van Dabar veel aanmel- 
dingen hebben ontvangen.

Rondom Harderwijk is een oproep 
geplaatst om jongeren enthousiast te 
maken voor dit stukje evangelisatie- 
werk. 

Ook zijn er via sociale media 
studenten van de CHE benaderd en 
zijn er verschillende JV’s  en Youth 
Alpha’s in de omgeving van 
commissieleden benaderd en/of 
bezocht.

Dabar heeft deze dan op onze 
camping geplaatst.

Wanneer teamleden voor het eerst 
meededen, werd gebruik gemaakt 
van een referentieformulier.



Wanneer teamleden 16 of 17 jaar 
waren, werd een gesprek aangegaan 
om te kijken of deze jongeren deel 
konden nemen in een team. Met 
Dabar is afgesproken dat we 
maximaal 1 16- en 1 17-jarige in een 
team plaatsen.

Tijdens de Sing-ins is aan PR gedaan 
en in diverse kerkbladen/ 
nieuwsbrieven, maar ook in kerken



Uitzenddienst
In 2017 werden we ontvangen in de Dorpskerk 
in Hierden. 

Klik gerust op de link om de dienst terug te 
kijken.

Een mooie dienst met en prachtige boodschap:

Het was fijn dat zoveel teamleden aanwezig 
waren tijdens deze dienst.

Na de dienst was er een ontmoeting met de 
gemeenteleden en kwamen we samen als 
teams. 

Tot slot brachten we een kort bezoek aan de 
camping. Zo leerden “nieuwe” teamleden de 
camping kennen en

werden vaste campinggasten alvast een beetje 
warm gemaakt voor de zomer.

http://213.233.239.207/PlayVid.php?name=DK20170625MO&jaar=17&voorganger=Ds.%20A.D.%20Poortman&bijbel=Johannes%201:29-52&thema=Andreas&bijzonderheid=Compassion%20dienst%20mmv%20Elise%20en%20Remie%20Krijgsman


Programma Zomerwerk
Het is een voorrecht dat er met Hemelvaart en 
tijdens de zomerweken elke week een nieuw

programma was. Het is geen doen om alle 
programma onderdelen per week te benoemen. 
We kiezen er daarom voor om u een globaal 
overzicht te geven van de verschillende 
activiteiten. Op de website

van het Baken zijn de programma’s terug te 
vinden.

Elke week omvatte in principe het vaststaande 
programma met daarin poppenkast, kinderclub, 
chatpoint (gespreksgroep voor tieners), No 
Nonsense (gespreksgroep 17+) en Teen Spirit 
(voor het eerst in 2014, voor 9 t/m 11 jaar), 
avondsluiting, campingsing-in en het 
volleybaltoernooi.



Niet minder belangrijk was het enthousiasme van de 
campingeigenaren. Zij zagen een goed lopend programma, 
waren betrokken en behulpzaam en hebben de commissie 
voorzien van waardevolle feedback. Daarnaast merken zij 
dat campinggasten regelmatig bij het boeken van een 
plaats vragen wanneer het Baken op de camping is.



Het was zeer bemoedigend te merken dat de 
deelnemende kerken op verschillende manieren 

meeleefden. 

Ook fijn om te merken dat enkele teamleden bezocht 
werden door mensen uit hun “thuisgemeente”. Dit 

wordt echt gewaardeerd.



Campingpastors



Pastoraal echtparen
Een pastoraal echtpaar heeft gedurende één 
of twee weken op de camping gestaan als 
welkome aanvulling op het team. 

In 2017 waren dit:
Aalt en Riek Pruim, 
Meine en Renee Terwel,
Ron en Evelien Simon en 
Rob en Natasja Riemersma
 



Contacten werden gemaakt en/of vernieuwd en gelegd.
De pastorale echtparen verzorgden 2 keer in de week een 
avondsluiting.
Ook werd er 1 keer in de week met het gehele team en de 
campingeigenaren gegeten.
Het is goed, om naast het team, een uitvalsbasis te hebben 
voor de campinggasten, wanneer zij behoefte hebben aan 
een luisterend oor, een gezellig praatje o.i.d.

We zijn dan ook dankbaar dat er deze zomer voor alle 5 de 
weken een bezetting was qua pastorale echtparen. Er werd 
door de campinggasten dankbaar gebruik gemaakt van deze 
vrijwilligers.



Nazorg
Wanneer nodig



Nazorg

Het Baken vindt het belangrijk om nazorg te bieden als daar 
vraag naar is. Dit betekent concreet dat mentoren of teamleden 
in overleg met desbetreffende persoon in de eigen woonplaats 
op zoek gaan naar begeleiding/nazorg.

Teamleden van de huidige generatie houden via diverse wegen 
contact met campingjongeren. We hebben bij hen aangegeven 
dat wanneer ze dat nodig achten ze deze jongeren met ons in 
gesprek kan laten gaan.

Uiteraard bieden we, waar nodig, ook nazorg aan teamleden.



Vrienden van het Baken



Vrienden van het Baken

In 2009 is de ‘vrienden van het Baken’ opgericht. Deze groep mensen ondersteunt 
het werk door middel van gebed en financiën. Men ontvangt regelmatig een mail 
met gebedspunten en informatie. 

Tijdens de zomerweken ontvangt men elke week een kort overzicht van de teams 
over het gedane werk, zodat men op de hoogte is van de gebeurtenissen op de 
camping.



Genoeg uitdagingen 

voor komende jaren



Onze wens voor 2018!

http://www.youtube.com/watch?v=Tu566_72BIg

