
Jaarverslag 2021

Het Baken
Terugblik op wederom een
bijzonder jaar.



Voorwoord

We kijken als commissie terug op een jaar met veel zegeningen. Ook zijn er uitdagingen die

we meenemen naar 2022.

Voorafgaand aan het Jaarverslag wil ik u bedanken voor uw support, zowel financieel als

met gebed. Wat een zegen dat jullie Het Baken na ruim 50 jaar steeds trouw zijn en mede in

staat stellen om Zijn werk op de camping te doen.

We merken dat het steeds lastiger wordt om de commissie te laten bestaan uit leden uit

alle kerken van onze achterban.

We hopen dat u ook hierin wilt voorzien. Mocht u mensen weten waar Het Baken, het

campingwerk echt iets voor zou zijn, neemt u dan gerust contact op met ons.

Als commissie zijn we continu op zoek naar uitbreiding en een heterogene samenstelling

van leden uit de verschillende gezindten. We zien dit als een gemeenschappelijke

verantwoordelijkheid en blijven dus zelf ook zoeken naar versterkingen.

Soms is het spijtig als we als antwoord op een mail met een stukje voor de nieuwsbrief het

antwoord krijgen: “We plaatsen alleen stukjes voor initiatieven die vanuit onze gemeente

komen”. Het Baken is eind jaren zeventig juist ontstaan vanuit de diverse kerken in

Harderwijk en zou dan toch een plekje moeten verdienen.

Vanuit sommige gemeenten horen we terug: “Er is niemand vanuit ons vertegenwoordigd

bij Het Baken, we hebben geen contactpersoon, dus we plaatsen geen stukjes.

Dit is een punt van zorg dat we graag met u delen. Wilt u er op aandringen bij de super

trouwe mensen achter de weekbrieven/ nieuwsbrieven dat ze deze stukjes blijven plaatsen.

Het Baken heeft kanalen die de achterban gebruikt om hun gemeente te bereiken nodig!

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben neemt u dan gerust contact met
ons op via info.bakenharderwijk@gmail.com
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Wisseling van voorzitter (brief verstuurd december 2021)

Na een Heerlijke zomer is afgelopen periode is voor het Baken een periode geweest met de
overdracht van het voorzitterschap. Na 2 termijnen van 5 jaar heb ik,  Rutger Stegeman het
spreekwoordelijke stokje vol vertrouwen overgedragen aan Jodrik Zuurveld.Jodrik is ruim 10
betrokken bij het Baken, eerst als teamlid en later als mentor en commissielid.

Ik kijk terug op 10 roerige maar absoluut bijzondere jaren.
Het was niet altijd makkelijk, maar welke fase Het Baken ook doorging, God was erbij.

In Harderwijk werd de Sing-In Tomorrow Worship, waar we helaas niet mee verder konden.
Dankbaar voor alle Sing-Ins en worship avonden die we mochten organiseren.

Ik geniet van de verdere ontwikkeling van het campingwerk met commissie en ook
campingeigenaren. Meer en grotere teams, werken met thema’s. Samenwerking met lokale
ondernemers, campinggasten en de vernieuwing van het kinderwerk.

Bij het kinderwerk en de ontwikkeling hiervan keken we met “Jezusogen”naar het werk en vanuit die
blik is het nieuwe kinderwerk ontstaan. Elk kind is welkom, en het werk is geschikt voor elk kind.

Ik ben vooral dankbaar voor alles wat God heeft gegeven en alles dat we weer door mochten geven.
Blijf het Baken supporten met uw gebed, uw gezang als we weer verantwoord kunnen samenkomen
en financiën. Ondersteuning van de achterban is een van de motoren achter het campingwerk.

Voor mij een andere rol, wat meer achter de schermen en wat meer vanuit Veenendaal.
In de meivakantie gewoon weer lekker met een team de camping op.

Dank, Dank Dank voor alles!
Wie weet ontmoeten we elkaar nog eens op de camping of ergens anders…

Ik wens U Gods Zegen en de kracht om in deze tijd Zijn Liefde uit te blijven delen.
God is een God van ontmoeting en zoals Hij ons eerst wil ontmoeten mogen wij ook anderen
ontmoeten, wat we ook gedaan hebben, waar we ook vandaan komen en wat onze standpunten ook
zijn. Ik wens u verbinding, zoals God zich verbindt met U in plaats van verwijdering.
Ik wens u Hoop toe de komende periode, maar ook natuurlijk daarna.

Ik wens voor ons allen dat een ieder in zijn of haar hart mag ervaren dat Jezus Overwinnaar is. Met
Jezus Overwinnaar wil ik dan ook deze brief afsluiten.

Hartelijke groet en zegen,

Rutger Stegeman
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Bakencommissie:
We noemen ons 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 weerspiegelt waarom we willen
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.
Helaas is dit niet het geval!

We streven naar 12 ambassadeurs die ook als mentor inzetbaar zijn op de camping en een
penningmeester.
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Achterban:

De kerken die vanuit oorsprong als achterban voor Het Baken gelden zijn:

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

We zoeken daarbuiten ook contacten met andere thuisgemeentes binnen Harderwijk en
Ermelo.

Baptistengemeente: Vacant

Christelijk Gereformeerde Kerk: Daphne Zuurveld-Slofstra, Jodrik Zuurveld
Hervormde kerk Harderwijk en Hierden:
Froukje van de Beek, Henry van de Beek, Henk Hop (Dorpskerk Hierden)
PKN Harderwijk: Hillina Brandsen (Bethelkerk)

Extern:

- Ruben Waardenburg, Dieke Waardenburg, Nadine Slofstra, Neline Veldman en
Rutger Stegeman

Vanuit de Bethelkerk is Hillina Brandsen afgetreden in de commissie. ZIj blijft wel actief als
commissie-ondersteuner. Vanuit de Grote kerk, Het Visnet, de Protestantse Gemeente en
de Baptistengemeente is er in 2021 niemand bereid gevonden aan de commissie deel te
nemen. Henry van de Beek heeft na het verzetten van veel werk zijn functie neergelegd.

Nadine Slofstra en Neline Veldman, beiden extern zijn na de zomer deel geworden van de
commissie.

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.

We kunnen niet zonder u… We willen niet zonder u!
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Financiën

Wat betreft financiën zal Henk Hop meer toelichten in het financiële jaarverslag dat u ook

in de e-mail vindt. Hij is onze penningmeester en houdt contact met de kerken.

We zijn dankbaar dat afgelopen jaar bijna alle gemeenten hun bijdragen gelijk hebben

gehouden. Ook dit jaar,ondanks Corona, misschien wel juist door Corona konden we mede

hierdoor onder andere Liefde, Aandacht en plezier brengen op de camping.

We zouden het fijn vinden als u Het Baken kan opnemen in in uw jaarschema voor de collecte.

Sommige gemeenten vragen aan ons: We collecteren voor Dabar-IZB, dat gaat dan toch

naar Het Baken?

Antwoord op deze vraag is: Nee, er gaat van een collecte voor Dabar-IZB in directe zin niks

naar Het Baken. Uiteraard helpt dit wel mee in het landelijke werk en de ontwikkeling van

materialen waar wij ook weer gebruik van kunnen maken.

Het Baken draagt, voor de samenwerking met Dabar, ongeveer 350,- euro per team af aan

de IZB.

Een collecte in uw gemeente voor Het Baken zorgt er dus voor dat wij nog meer kunnen

organiseren op het gebied van recreatie, maar ook zeker op het gebied van

evangelisatieactiviteiten. Dit geeft direct meer mogelijkheden aan de teams.
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Samenwerking met Dabar-IZB
Het samenwerkingsverband met Dabar is ook in 2021 voortgezet. We hebben het
Bakenwerk voortgezet en eventuele verbeteringen/aanvullingen vanuit Dabar
geïmplementeerd.

In juni was er het landelijke ontmoetingsdag met een gedeeltelijk online programma,
waarin de teamleden voorbereid werden op het campingwerk.

Dit werd gedaan door team samenkomsten (teambuilding), Bijbelstudies, spellen,
workshops en aanbidding. Dit werd afgesloten met een online uitzenddienst.

Dit was voor ons een pittige dag.. Vanwege Corona Beperkingen vond dit voor ons plaats
op 3 locaties: Regenboog, Bethelkerk en Kriemelberg Bushcamp. Op die dag waren we met
slechts 5 commissieleden. Ondanks enkele schoonheidsfoutjes en evaluatiepunten kijken
we tevreden terug op deze dag. In de toekomst willen we gemeenteleden meer in gaan
zetten op deze dagen.

Wij verwachten van alle teamleden dat ze aan het ontmoetingsweekend deelnemen. Voor
volgend jaar wordt dat ook weer een speerpunt, gezien de ervaringen van 2020/2021.

Daarnaast organiseerde Dabar een trainingsmoment voor de pastorale teams.
In oktober vond in Utrecht een Celebration plaats. Een aantal teamleden is hier geweest.

Als plaatselijke commissie waren we op de zogenoemde regioavond aanwezig.
Dit zijn avonden waarbij de plaatselijke Dabarcommissies aanwezig zijn.
Deze avonden vinden plaats op kantoor van de IZB in Amersfoort, dit jaar was het online.

Rutger, tot de zomer als voorzitter en na de zomer als contactpersoon,  heeft veelvuldig
contact met de IZB.
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Materialen

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 Rock Solid en Solid Friends en we hebben inzage in
kinderclubmaterialen door Dabar beschikbaar gesteld.

Het ontwikkelen van eigen materiaal specifiek voor Het Baken op Kriemelberg Bushcamp is
soms een spanningsveld. Toch zijn we er van overtuigd dat elke camping uniek is en dat de
doelgroep op iedere camping zijn eigen behoefte heeft. We hebben er voor gekozen om
ons “eigen kinderwerk” te ontwikkelen. Dit is een klus, maar voelt passender dan bestaande
materialen aanpassen. Waar we gebruik kunnen maken van Kinderclubmateriaal van
Dabar-IZB gaan we uiteraard niet zelf het wiel uitvinden.
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Het Baken in Harderwijk
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.

Nu richten we ons vooral op vernieuwingen op de camping, maar we zijn beschikbaar als er
een plan uitgevouwen wordt voor ons in Harderwijk.

Afgelopen jaar heeft dit even stilgestaan, volgend jaar pakken we dit weer op.

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

Voorlopig richten we ons op versterking van contacten met de achterban en verkennen we
uitbreiding van de achterban in de gemeente Ermelo.

Ook in 2022 staan we open om benaderd te worden voor betrokkenheid bij initiatieven in
Harderwijk.
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Op de Camping

In 2021 werkten ca. 54 teamleden, 6 pastorale teams en ongeveer 15 mentoren mee aan
het campingwerk. De meivakantie was nieuw dit jaar. Ook daar een vol team van 9 leden..

De teamleden konden zich via de website van Dabar  aanmelden door middel van een
aanmeldingsformulier met daarop algemene gegevens, motivatie en beschikbaarheid.

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 (jeugd)diensten is aan PR gedaan en in diverse kerkbladen/ nieuwsbrieven, maar
ook in kerken
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Uitzenddienst

In 2021 hebben we geen uitzenddienst gehouden, maar een kennismakingsdag op de
camping, in De Regenboog en in de Bethelkerk.

Het was fijn dat zoveel teamleden aanwezig waren tijdens deze dag.\

Vanwege Corona beperkingen was het dit jaar op 3 locaties.

Zo leerden “nieuwe” teamleden de camping kennen en werden vaste campinggasten alvast
een beetje warm gemaakt voor de zomer.

Ook was dit een mooie gelegenheid om elkaar live te ontmoeten.

Ontmoeting is belangrijk!
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Programma

Het is een voorrecht dat er tijdens de meivakantie en de zomerweken elke week een nieuw
programma was.

Het is geen doen om alle programmaonderdelen 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.

Sinds vorig jaar is team Hemelvaart vervallen en zijn we aanwezig in de “vaste week” van de
meivakantie. We beseffen ons dat dat een uitdaging is met het zoeken van teamleden,
maar we willen graag aanwezig zijn.

Elke week omvatte in principe het vaststaande programma met daarin poppenkast,
kinderclub, chatpoint (gespreksgroep voor tieners) en Teen Spirit, avondsluiting,
Wildfietstochten, Vroege vogel wandelingen en het volleybaltoernooi.

Voor Teen Spirit was ook dit jaar veel animo.

Volgend jaar draaien we wederom elke dag een programma voor deze doelgroep.

De Sing-in kon dit jaar helaas niet doorgaan en is vervangen door een online sing in, een
evangelisatie activiteit en een avondsluiting.

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.

Wel merkten we wat meer strijd rondom het karakter van de activiteiten. We hebben in
2021 een goed vervolg gegeven aan de start die is gemaakt in 2020 met het Kinderwerk 2.0!
Zie bijgevoegd document.

Dit helpt ons, net als Jezus, er te zijn voor ALLE kinderen.
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We hebben er voor gekozen om ons eigen kinderwerk samen te stellen,.
Een aantal belangrijke uitgangspunten die we hebben gebruikt zijn:

- KINDERwerk begint met KINDER en daarna pas met werk; alle kinderen moeten
aanwezig kunnen zijn om de liefde en aandacht van Jezus te ervaren, ongeacht hun
achtergrond en evt. weerstand van ouders.
Jezus houdt van ALLE kleine kinderen.. dus wij bieden een programma voor ALLE
kleine kinderen.

- ALLE kinderen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun eventuele
gebruiksaanwijzing.

- De kinderclub moet geschikt zijn voor elke spanningsboog.
- Kinderwerk moet aansluiten bij meerdere behoeften.
- Kinderprogramma moet uitdagend zijn voor totaal ca, 90 minuten.

- Het moet hanteerbaar zijn voor teamleden (geen hele boeken)
- Teamleden moeten zelf eigenaar worden van hun werkje/ spelletje

Online gevonden:

Een camping met een religieuze achtergrond. het animatieteam bestaat uit christelijke
jongelui en dat zou een belemmering kunnen zijn voor niet- kerkelijk gebonden
gasten,maar onze kleinkinderen vonden het prachtig!
Overigens niets moet, alles mag.

Heerlijk plek!
Ook onze tieners hebben een top-tijd gehad! Prachtige camping. Grote ruime plekken. Fijne
sfeer. Fantastisch animatie team!!

Beter word ‘t niet!
Enthousiaste Animatie de hele dag door! De camping organiseert de hele dag door
bezigheden voor de kids en volwassenen. (reacties op Zoover)

En dat is hoe het is: Je bent welkom zoals je bent en zolang als je er wilt zijn!

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.

Ook kaartjes doen het altijd goed!

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

In 2021 waren dit:
- Jacob en Maasje Zuurveld
- Joop de Jong en Willy vd Horst
- Jan en Jobke Koesveld

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

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.
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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 een link naar de diverse flyer en een kort overzicht
van de teams over het gedane werk, zodat men op de hoogte is van de gebeurtenissen op
de camping.

Ook is er via de website de mogelijkheid om te supporten.

Supporten kan via Whydonate, ANBI en “gewoon”

Bij de receptie staat ook een potje voor giften.

Indruk

voor een indruk van het campingwerk klikt u op onderstaande plaatje.
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Tenslotte:

We hopen dat we zo weer een zo compleet mogelijk heeft gekregen over afgelopen
seizoen.

Het was mij een waar genoegen om u de afgelopen 10 jaar op de hoogte te mogen houden.
Ik hoop dat u Het Baken blijft omarmen, zodat jongeren uit Harderwijk, net als ik vroeger
meer en meer in aanraking mogen komen met Gods plan en met het dienen in Zijn
wijngaard, op de camping zo u wilt.

Het campingwerk zegent aan twee kanten. Het is een zegen voor de  campinggasten, maar
ook voor de arbeiders die het werk mogen doen.

Samengevat:

- Dank voor alle support!
- Helpt u mee om gemeenteleden/ jongeren aan te moedigen om mee te werken?
- Wilt u een plaatsje reserveren voor het collecteschema?
- Bidt u voor het werk van Het Baken?

Vanaf 2022 sturen we ook een formulier naar de gemeenten voor kleinere hulpvragen.
https://forms.gle/dr3msApKwEVzirMG6

Begin 2023 ontvangt u het Jaarverslag 2022 van Jodrik Zuurveld.

Ik wil eindigen met een nieuw lied als bemoediging voor Pasen! Gods zegen! Rutger
Stegeman
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