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Volgend “Kontaktblad Ichthus” 

Kopij 

De kopij voor het eerstvolgende “Kontaktblad 
Ichthus” graag uiterlijk woensdag 20 januari 
aanstaande inleveren bij: de redactie.  
gez.kerkblad@pknhasselt.nl 

Verschijning 

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt 
rond donderdag 28 januari. 

Bezorging  

Vragen omtrent bezorging:   Mevr. L. Joling 
       Telefoon: 038-477 3036 
       e-mail: drikusjoling@hotmail.com 
 

Colofon 
“Kontaktblad Ichthus”  
is een uitgave van de 
Hervormde Gemeente “de 
Baak” en de  
Gereformeerde  
Ichthuskerk te Hasselt. 
Oplage:  
ca. 802 stuks. 
 
Redactie: 
Karin Hekman 
Gasthuisstraat 9 
038-785 2584 
 
Irma Lok 
Zicht 33 
038- 477 1471 
 
Predikanten: 
Ichthuskerk; 
Ds. R.S.E Vissinga 
038-200 0327 
06-2927 3290 
 
De Baak: 
Ds. H.W. van Veldhuizen 
038-477 1935 
 
e-mailadres: 
gez.kerkblad@ 
pknhasselt.nl 
“Kontaktblad Ichthus” 
verschijnt eens per  
maand  
Website: 
www.pknhasselt.nl 

 

mailto:drikusjoling@hotmail.com
http://www.pknhasselt.nl/


  

 
 - 3 - 

Een boodschap van heil! 
n.a.v. Lucas 2 
 
Het is donker, deze dagen, overdag. Maar in de beleving van veel mensen 
om mij heen is het ook donker in de wereld en in het leven. Verdriet en zorg 
grijpen soms om zich heen, angst om corona laat zich voelen, de economi-
sche klappen, de kansen in opleiding en werk om vooruit te komen lijken 
allemaal minder positief dan een jaar geleden. In ieder geval is de verwach-
ting daarin zwaar getemperd voor veel mensen. 
En toch… Dit is niet de eerste keer, dat de mensheid, dat het leven van 
mensen onder elkaar zo hard getroffen werd door onzekerheid en angst 
voor de toekomst. Neem nou de tijd van het begin van onze jaartelling. De 
gezondheidszorg zoals nu bestond helemaal niet. Kennis van alles was 
vele malen minder. De ervaring van kwetsbaarheid in alles vele malen gro-
ter. En ook toen was er het besef, dat je maar een klein korreltje in de we-
reld en in de wereldtijd was… 
Maar kijk nou: twee mensen die gehoor geven aan de opdracht van de 
keizer, die hun vriend niet is. Twee mensen die samen op weg gaan in de 
dagen, dat hun eerste kindje geboren gaat worden. Twee mensen die hun 
leven leiden zonder gericht te zijn op een besef, dat er in en door hen heen 
iets geweldigs en groots staat te gebeuren. Hoewel? 
Die herders, die na de geboorte komen in die stal en vertellen van de enge-
len en hun boodschap. Hun verhaal bevestigt wat Maria heeft meegemaakt 
in haar eigen leven: een engel sprak woorden van hoop en bevrijding en 
mensen, waaronder zij, speelden daarin met God hun rol. “Vandaag is in de 
stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.” 
Redder waarvan? Messias waarover? Heer, hoe dan? Dit Kind is redder 
van onze duisternis, onze wanhoop, ons tekort. Dit Kind is Gezalfde van de 
Here God, de beloofde Koning, de Regeerder van Gods tijd. Dit Kind is de 
Heer, de ‘Kurios’ van de Kerk en van de wereld. Hij brengt Gods licht door 
vergeving en verzoening. Hij verbindt ons mensen met de Liefde van God. 
Hij brengt Gods vrede in jouw en mijn leven. 
Zouden de herders begrepen hebben, wat ze hoorden in het veld, wat ze 
vertelden aan Maria? Begrijpen wij het in deze dagen van ons leven? Een 
boodschap van heil: onze Redder is geboren. Een boodschap van hoop en 
verwachting voor heel de wereld en voor alle tijden, ook deze tijd. Om je 
aan te verwarmen, om je aan op te trekken. 
Ds. Henk van Veldhuizen. 
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  Van het Pastoraat 

Meeleven met elkaar 

Ook thuis en op andere plekken hebben mensen onder ons te kampen met 
tegenslagen voor wat betreft lichaam, geest of ziel: ieder wensen we in 
deze tijd de nabijheid van God toe in de eigen situatie. Dat het de ervaring 
van ons allen mag zijn, dat de Eeuwige in zijn liefde en trouw ons draagt in 
de Naam van Jezus. 
Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Richard Vissinga, 2000327, 
en met ds. Henk van Veldhuizen, 4771935. Ook via de mail kunt u ons 
benaderen. Dit stukje is tot stand gekomen met inbreng van Marjo Braak-
hekke, Richard Vissinga en Henk van Veldhuizen. 

Bij de diensten 

Ondanks de oplopende cijfers voor wat betreft de corona is er toch weer 
een beetje ruimte om mensen tijdens de kerkdienst te ontvangen. Zingen 
echter is op dit moment niet echt mogelijk: we luisteren naar liederen via de 
beamer/internet, naar muziek waarbij tekst uitgesproken wordt. Maar wel-
licht zullen er een paar gemeenteleden zijn, die met het orgel liederen zin-
gen. Tot nog toe blijft het aantal bezoekers onder het mogelijke getal van 
dertig bezoekers en bij deze nodig ik u uit om vrijmoedig en in vertrouwen 
te komen waar en wanneer u wilt. Uiteraard dit na u aangemeld te hebben 
onder de voorwaarde, dat u geen gezondheidsklachten betreffende corona 
hebt. 

• Zondag 20 december a.s. is het de Vierde Zondag van Advent en 
gaat ds. Henk van Veldhuizen voor in de morgendienst in de Icht-
huskerk. Met de kinderen lezen we deze morgen Hebreeën 1: 1 – 7 
en vs. 13, 14 over de grootsheid van Jezus en hoe Hij de engelen 
overstijgt.  

• Donderdag 24 december zou normaal gesproken de Kerstnacht-
dienst gehouden worden. In verband met COVID-19 moet een en 
ander nu anders vorm gegeven worden. U hoort hier meer van. 

• Vrijdag 25 december a.s. is het Eerste Kerstdag. De kerkenraad 
stelt in beide gebouwen de gelegenheid een kerstmorgendienst te 
houden met dertig aanwezigen. We lezen dan van de engelen in 
het veld bij Bethlehem, Lucas 2: 1 – 14. 

• Zaterdag 26 december a.s., Tweede Kerstdag, is er online een kin-
derviering te volgen. U leest daar elders meer over. 
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• Zondag 27 december a.s. gaat in de Ichthuskerk ds. B. Gijsbertsen 
uit Kampen voor. De kinderen lezen dan Matteüs 2: 13 – 23 over 
de vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte. 

• Donderdag 31 december a.s. Oudjaarsavond, gaat in de Ichthus-
kerk voor ds. Richard Vissinga. De dienst begint om 19.30 uur. 

• Vrijdag 1 januari a.s., Nieuwjaarsmorgen, is er om 10 uur een kort 
morgengebed door ds. Henk van Veldhuizen, waarbij er ook gele-
genheid is elkaar te groeten binnen de ‘corona-mogelijkheden’. 

• Zondag 3 januari a.s., gaat ds. Richard Vissinga voor in de Baak. 
De kinderen lezen Marcus 1: 1 – 8 over Johannes de Doper. 

• Zondag 10 januari a.s. gaat ds. Henk van Veldhuizen voor in de 
dienst in de Baak. Dan is er gelegenheid om te laten dopen. In die 
dienst lezen we met de kinderen Marcus 1: 21 – 28 over de kracht 
van Jezus. 

• Zondag 17 januari a.s. gaat ds. Henk van Veldhuizen voor in de 
Baak. Deze dienst staat in het teken van de Week van gebed voor 
de eenheid van de christenen. Het oecumenische karakter van de-
ze dienst wordt vormgegeven vanuit het materiaal van de Raad van 
Kerken in Nederland. Lezing zal zijn Johannes 15: 5 – 9 “Blijf in 
mijn liefde en je zult veel vrucht dragen”.  

• Zondag 24 januari a.s. gaat ds. Henk van Veldhuizen voor en lezen 
we met de kinderen Marcus 1: 40 – 45, waarin Jezus een mens 
geneest van zijn kwaal. 

• Zondag 31 januari a.s. gaat ds. Henk van Veldhuizen voor in de 
dienst in de Baak. Die morgen lezen we met de kinderen Marcus 2: 
1 – 12 over vrienden, die hun verlamde vriend bij Jezus brengen. 

• Zondag 7 februari a.s. gaat ds. Richard Vissinga voor in de Icht-
huskerk. Deze dienst staat in het teken van het diaconaat. 

 

Gebedspunten 

In de kerkenraad van oktober kwam de vraag langs, of mensen niet op een 
andere manier konden bijdragen aan de dienst. Immers, toen we nog weke-
lijks in de kerk konden komen, konden we onze punten van aandacht voor 
de gebeden noemen in het gebedsschrift, dat in de kerk openlag. Nu we 
niet komen, is er minder de mogelijkheid om zo met elkaar mee te leven. 
Dus kwam de vraag op, of gemeenteleden niet hun punt van aandacht voor 
de gebeden mochten aandragen voor de dienst. De kerkenraad vindt dit 
een positieve gedachte en nodigt u uit, wanneer u iets voor wilt dragen voor 
de gebeden van de komende zondag, dit voor de vrijdag aan de scriba van 
de kerkenraad te laten weten. Dan zal Hans Maat ervoor zorgen, dat of de 
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oudeling van dienst of de predikant van dienst hiervan op de hoogte is. U 
kunt hem mailen onder scriba.ichthus@pknhasselt.nl 

Tenslotte 

Wat een tegenvaller was dat deze week: de persconferentie van premier 
Rutte leverde alleen het beeld op, dat we eigenlijk al aan zagen komen. 
Geen versoepeling, geen punt op de horizon, geen verruiming. Nou ja, het 
lijkt er dan op, dat de vaccinatie er aan zit te komen. Maar ook dat zal zeker 
zijn tijd nog nodig hebben. En intussen bewaren we afstand ten opzichte 
van elkaar, zijn we terughoudend in het aangaan van contacten, letten we 
op onze gezondheid en blijven we thuis bij klachten.  
Allemaal terecht, maar laten we ook elkaar niet vergeten. De mensen in de 
buurt, in de straat, naast ons. Een groet, een kaartje, een telefoontje of een 
appje kan wonderen doen voor de mens, die er alleen voor staat. Kijk dus 
om je heen, maak in figuurlijke zin verbinding en let een beetje op elkaar. 
Voor velen heeft dat ook met kerk-zijn te maken. De verbinding met elkaar 
als teken, dat we ons verbonden mogen weten met de Heer, die naar ons 
toe gekomen is. Dat betekent hoop voor ons allemaal en ook voor de kerk. 
Deze Kerst ziet er voor ons allemaal heel anders uit dan anders. En toch, 
we vieren het wel! Op allerlei manieren, soms oud en vertrouwd, soms 
nieuw en vernieuwend, soms voor deze ene keer, soms voor altijd en tel-
kens weer, maar we vieren het Feest van Gods Licht in onze duisternis ook 
nu. Het donker krijgt deze Heer van het Licht er niet onder. En dus ook de 
tegenslagen van dit moment niet. 
Ik las van een pelgrimsreis vanuit deze tijd naar de tijd van Jezus’ geboorte 
en van Noorwegen door Europa naar Bethlehem: “Ze kwamen over heuvels 
die een schitterend uitzicht over het landschap boden. Overal bloeiden pas 
ontloken bloemen. Het was vast net zomer. 
Elisabet (een klein meisje, hvv) wees al hollend naar de grond. 
‘Moet je kijken wat een bloemen!’ zei ze. 
De engel knikte geheimzinnig. 
‘Dat is een stukje van de hemelse heerlijkheid dat op aarde verdwaald is,’ 
zo legde hij uit. ‘In de hemel is de heerlijkheid namelijk zo overvloedig aan-
wezig dat die zich heel gemakkelijk verspreidt.’ 
Elisabet dacht na over de woorden van de engel en bewaarde ze in haar 
hart.” 
Dit citaat uit “Het Mysterie” van Jostein Gaarder bemoedigt mij elke keer 
weer: als we zo naar de schoonheid in onze gebrokenheid durven te kijken, 
dan is er veel te hopen en te verwachten. 
Ik wens u en jou Gods vrede toe in deze dagen van Gods welbehagen. 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Henk van Veldhuizen. 

mailto:scriba.ichthus@pknhasselt.nl
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Diaconaat 

Besteding diaconiecollecten maand december en januari 2021 

 
25 december   Kerstcampagne - Geef licht aan vluchtelingenkinderen 

in Griekenland.  
  
27 december  World Vision.  

World Vision werkt waar kinderen en families in nood zijn. 
In ontwikkelingslanden komt de bevolking veel te kort: wa-
ter, voedsel, medische zorg, opleiding en inkomen. World 
Vision helpt kinderen op lange termijn. Uw bijdrage helpt 
niet alleen het kind, maar ook de familie en gemeenschap.   

 
31 december  Wycliffe bijbelvertalers.  

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten 
en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van 
God, in de eigen taal.   

 
01 januari 21   Stichting de HOOP. De Hoop helpt in Nederland mensen 

op weg naar een nieuw leven. Betrokken en deskundige 
zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.  

 
03 januari 21  Collecte voor de diaconie  
 Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.  
 
10 januari  Collecte voor de Roemenië Actie Commissie: RAC.  
 
17 januari  Collecte voor diaconale noodhulp.  
 
24 januari  GAVE : ondersteuning voor het werk van Anita Eenkhoorn 

voor het werk wat zij doet via Gave om vluchtelingen te 
helpen. Zij staat in dienst van stichting Gave maar moet via 
andere wegen zelf zorgen voor inkomsten. Anita wil verbin-
dingen maken tussen de kerken en vluchtelingen (status-
houders en mensen in de AZC's). Ze werkt in de regio 
Overijssel, Drenthe en Flevoland. Op facebook : "hetgave-
werk"  Op de site van Stichting Gave in Harderwijk staat 
veel info en het werk van Anita is te vinden op: Werk Anita.  
Van harte aanbevolen.  

 

https://www.gave.nl/over-gave/de-mensen-van-gave/anita-eenkhoorn?abcmedewerker=Anita&abc_e-mail=hetgavewerk@gmail.com
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31 januari   Stichting de Wijkwieg/ Genemuiden.  
De Wijkwieg biedt zorg en ondersteuning aan moeders die 
tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. 
Het gaat hierbij vooral om moeders die buiten het systeem 
vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpver-
lening, of om moeders die geen contact opnemen met de 
reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. 
Een laagdrempelig alternatief dat zonder vooroordeel voor 
jonge moeders klaar staat. Wil je meer lezen over de stich-
ting, kijk op wijkwieg.nl  
 

07 februari  Diaconale zondag met speciaal diaconaal doel.  
 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in december en januari . 
Omdat we niet met de collectezak collecteren kunt u elke week uw bijdrage 
overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de 
tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrent-
meesters. De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de 
website.   
 
Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de 
rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan 
zorgen wij ervoor dat het geld goed verdeeld en op de juiste plek terecht 
komt.  
NL18 RABO 0325 602 638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie 
NL93 RABO 0325 605 459 t.n.v. Diaconie de Baak 
 
Collectebonnen en munten.  
Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, 
dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermel-
ding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij 
Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Ina Schotanus, Gaffel 
86. Voor de adressen van de andere diakenen verwijzen wij u naar de ge-

meentegids. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.  
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Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand. 
Hieronder staan de opbrengsten van de collectes van de maand november. 
U als gemeente hebt bijzonder trouw gegeven via Givt, de bankrekeningen 
en ook nog tijdens de dienst via de collecte bij de uitgang. Het totaal van 
deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
  

Datum Bestemd voor Bedrag 

1 nov.   Kerk in Actie: najaarszending Indonesië   328,16 

4 nov.  Dorcas  550,94 

8 nov  Eindejaarsgift minima Zwartewaterland       363,25 

15 nov.  Diaconie       474,96 

22 nov PKN pastoraat Nederland       328,26 

                                                              Totaal  € 2045,57 

 
Daarnaast hebben wij verschillende giften ontvangen voor “kerkdienstge-
mist” en de afgelopen weken al heel veel giften naar aanleiding van de 
acceptgiroactie van de diaconie.  Het is hartverwarmend; heel  hartelijk 
dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaco-
nie. Wij zijn er bijzonder blij mee!  

 
Omzien naar elkaar  
We leven nog steeds in deze bijzondere corona tijd, waarin we beseffen dat 
we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben 
dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden.  
Misschien heeft iemand hulp nodig: 

1. U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact, 
2. U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen, 
3. U kunt een kaartje sturen naar iemand die het nodig heeft, 
4. U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,  
5. U kunt teveel eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen 

is. 
6. Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.  
7. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden,                                                                                           

neem dan contact op met diaken Hans van de Velde, tel. 
0615379917.  

Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, 
durf het te vragen. 
Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD 

VOL.  
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  Gezamenlijke kerkenraad 
 
Van het moderamen 
 

Kerst/nieuwjaarsgroet 

Een van onze gemeenteleden schreef:   

“Nu we elkaar niet meer de hand kunnen schudden met een kerst/ nieuw-

jaarsgroet is het misschien mogelijk dat we elkaar/onze geloofsgemeen-

schap een digitaal kaartje met kerstgroet, gedicht, wens of alleen de naam 

sturen. Ook kan een gewoon mailtje met kerstgroet al leuk zijn. Of een 

kaartje per post van wie geen computer heeft.  

Dat kan dan allemaal misschien op een website van de kerk gedigitaliseerd 

worden zodat we elkaar toch even kunnen groeten. Lijkt mij heel leuk, maar 

meer nog laten we daarmee zien dat we ons met elkaar verbonden weten.” 

 
Een heel goed idee, vindt het moderamen. Laten we dat vooral  doen, een 
gemeenschap van Christus zijn, op elkaar betrokken, meelevend met el-
kaar. Stuurt u, stuur jij ook een groet? 

We horen niets ……. 

We horen of lezen niets, een veel gehoorde opmerking van gemeentele-
den. Wat doet de kerkenraad, waar is hij mee bezig? Het is een beetje het 
verhaal van de broedende kip. Er lijkt niets te gebeuren, totdat er kleine 
barstjes in het ei komen. En die worden langzamerhand zichtbaar. 
De afgelopen maanden heeft het College van Kerkrentmeesters hard ge-
werkt aan  een plan voor de gebouwen en heeft de kerkenraad daarover 
een advies gegeven. De kerkenraad heeft dat advies overgenomen en nu is 
het College van Kerkrentmeesters bezig met de verdere uitwerking. We 
verwachten dat we u als gemeente in de loop van  januari meer kunnen 
vertellen.  

 

 

Afscheid Mink de Vries  

Per 1 juli eindigde het contract met kerkelijk werker Mink de Vries. Daarna 
is gesproken over een andere rol van Mink de Vries ter ondersteuning van 
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het JODO. In november bleek dat een verdere samenwerking niet goed 
mogelijk is. Daarmee nemen we definitief afscheid van hem als kerkelijk 
werker voor jeugd en jongeren. Mink de Vries heeft zelf aangegeven dat hij 
in kleinere kring afscheid wil nemen van degenen met wie hij heeft samen-
gewerkt. 
Het afscheid van Mink de Vries wil zeker niet zeggen dat het JODO geen 
hulp nodig heeft bij het jeugd- en jongeren werk. Aan een andere oplossing 
wordt gewerkt. We laten het u weten als die oplossing er is. 
Hans Maat, scriba 
 

   Kerkrentmeesters 

Actie Kerkbalans 2020 

Actie Kerkbalans 2020 is bijna ten einde. De kerkrentmeesters zijn al weer 
met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2021 bezig.  
Ook in 2020 hebt u met uw financiële toezeggingen weer getoond, dat de 
kerk voor u een bron van inspiratie is. In het begin van het jaar lieten we 
u het totale bedrag van alle toezeggingen weten. Nu willen we ook graag de 
ontvangsten, (telling begin december) bekend maken.  
Toezegging: 
De Baak:  € 101.541,  hiervan € 97.379  mogen ontvangen, bijna 96%  
Ichthus : € 88.205, hiervan € 81.335 mogen ontvangen, ruim 92%  
  
Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan kan dat nog op 
onderstaande rekeningnummers onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage 
2020.  
NL84RABO0373721404 De Baak  of  
NL82RABO0373711158 Ichthus 
Hartelijk dank voor al uw bijdragen. Wij zijn heel blij met 
uw financiële steun, want de kerk heeft uw hulp hard nodig.  
De kerkrentmeesters van de Baak en Ichthus  

Opbrengst Acties 2020 

Onderstaand een overzicht van de diverse acties van afgelopen jaar, stand 
begin december: 

• De solidariteitsbijdrage heeft tot nu toe het mooie bedrag opge-
bracht van € 4.405,00 voor de Baak en € 1.027,50 voor de Ichthus-
kerk. 
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• De opbrengst voor het kontaktblad Ichthus heeft tot nu toe het 
mooie bedrag opgebracht van € 3.202,00 voor de Baak en € 
1.259,50 voor de Ichthuskerk. 

• De opbrengst voor de najaarsactie Jeugdwerk heeft tot nu toe het 
mooie bedrag opgebracht van € 1.646,84 voor de Baak en € 
895,00 voor de Ichthuskerk . 

 
Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kan dit nog op reke-
ning  
NL84RABO 0373721404  van de Baak of NL82RABO0373711158 van de 
Ichthus onder vermelding van de omschrijving van desbetreffende actie. 
Heel hartelijk dank! 
Namens de kerkrentmeesters van beide kerken. 

  Kerkrentmeesters de Baak 

Extra collecten college van kerkrentmeesters 

Hieronder een overzicht van de opbrengsten van de online-diensten, die tot 
stand zijn gekomen met behulp van de Givt app, giften via de bankrekening 
van KRM én via de collectes in de diensten. 
Nogmaals hartelijk dank voor alle gevers en geefsters! 
 

Datum Bestemd voor Bedrag

1-nov Verwarmingsfonds  €     127,61 

4-nov Onderhoud dak  €     102,76 

8-nov Créche / Kindernevendienst  €     125,32 

15-nov Onderhoudsfonds  €     124,34 

22-nov Lief en Leed  €     193,87 

Totaal  €     673,89  
 
Vanuit de KRM een aanmoediging om Givt te gaan gebruiken. Met name 
de laatste weken zien we een groei in het aantal Givt gebruikers in onze 
gemeente en hopelijk gaat dit straks nog verder toenemen. Als je het al 
gebruikt, graag ook andere leden hiermee helpen. Om de drempelvrees 
weg te nemen, onderstaand een uitleg om Givt te activeren. Deze presenta-
tie is ook in de afgelopen zondagen afgespeeld tijdens de kerkdiensten. Op 
de website staat ook een uitgebreid artikel inclusief beschrijving hoe je dit 
kunt gaan gebruiken: https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters 
 

 

https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters
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   Berichten 

Doopdienst 

De volgende doopdienst staat gepland op 10 januari a.s. Aanmelden kan 
tot vrijdag 27 december a.s. bij ds. Henk van Veldhuizen, tel. 477 1935, 
henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl  

mailto:henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl
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Nieuwe wijkcontactpersoon 

Voor wijk 7.5 Het Kerspel hebben we een nieuwe wijkcontactpersoon ge-

vonden: Mw. Geke van de Vegte, Nieuwe Wetering 19, 8294 PD Masten-

broek, Tel. 06 4516 8347 

Heel fijn dat Geke deze taak op zich wil nemen. Veel goeds en zegen hier-

bij gewenst. 

Nog steeds zijn er een aantal wijken vacant, wie is de volgende die zich 

gaat melden bij een wijkouderling? 

Catechese 

Terwijl de kopij van het vorige kerkblad amper droog was, werden de maat-
regelen rond corona aangescherpt van overheidswege. Dat betekende, dat 
een aantal catecheten in verband met hun verantwoordelijkheid op andere 
terreinen terughoudend waren om deze ontmoetingen met jongeren aan te 
gaan. En dat is alleszins te prijzen. 
Dat neemt niet weg, dat we ons zorgen maken over de verbinding met jon-
geren en kinderen. Dus ook in de komende tijd hopen we toch een en an-
der voor elkaar te krijgen om de jongeren weer te ontmoeten. Zij horen 
binnenkort van het catechetenteam. 

Vorming en toerusting 

Het blijkt ontzettend lastig om werkelijk iets van de grond te krijgen, wan-
neer de boodschap van de overheid in verband met corona is, dat we zo-
veel mogelijk thuis blijven en niet in grotere groepen bij elkaar komen. En 
dat geldt des te sterker voor hen, die zich vanwege hun leeftijd of vanwege 
onderliggende gezondheidsproblemen extra kwetsbaar weten. Als Comis-
sie Vorming en Toerusting aarzelen we, zoeken we en tasten we naar mo-
gelijkheden. Is een online-ontmoeting een mogelijkheid? Voor velen in 
school en werk is dat bijna dagelijkse praktijk.  
Kortom, we blijven met elkaar zoeken en proberen zeker in het nieuwe jaar 
toch weer een en ander op te pakken. 

Werkgroep zustergemeente. 

De werkgroep is begin dit jaar een keer bijeen geweest. Het coronavirus 
heeft ons allemaal dit jaar in zijn greep gekregen, met alle narigheid van 
dien. Ook sociaal hebben wij allen onze beperkingen moeten aanvaarden. 
In de afgelopen zomer was het de bedoeling dat er een groep zusters en 
broeders uit Tsjechië naar Hasselt zou komen, dit ging vanwege alle 
beperkingen niet door. Onze vergaderingen  werden gecanceld maar 
gelukkig is er nog wel regelmatig contact met Nosislav via de mail. Ds. 
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Ondrej Macek zal in augustus volgend jaar afscheid nemen van de 
gemeente in Nosislav. Dit jaar kunnen wij vanwege alle beperkte 
maatregelen  de kerstgroetactie helaas niet door laten gaan.  
Namens de werkgroep wil ik u allen gezegende kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar wensen. 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep, Jenneke Harink. 

  Activiteiten 

Kerstnachtdienst 2020  

In coronatijd een laagdrempelige kerstnachtdienst organiseren, ga er maar 
aan staan met alle maatregelen. 
Met elkaar willen we er een prachtige online kerkdienst van maken. Ge-
woon op kerstavond, om 21 uur, niet in het bijzijn van elkaar maar wel ieder 
in zijn/haar eigen huis.  
Thema van de dienst is 'Het licht zien'. Want al is het lastig om soms het 
licht te zien in donkere tijden, we vertrouwen dat God ons nabij is. Hij laat 
ons lichtpuntjes zien en daar mogen wij aan vast houden. We vieren op 
kerstavond de geboorte van Jezus, wat een prachtig lichtpunt is dat!  
De kerstnachtdienst, die wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken, 
wil u/jou graag het feestgevoel met lichtpuntjes laten meebeleven. 
Bent u er ook bij? Wees welkom! www.kerstnachtdiensthasselt.nl 

Ontmoetingswandelingen  

Mist en regen, westenwind, een aantal van u moet er niets van hebben en 
blijft lekker binnen. Anderen daarentegen vinden het heerlijk om dan naar 
buiten te gaan.  
Als werkgroepje hebben we bedacht dat ontmoeting centraal staat en we 
“gebruiken” daarvoor de wandelingen op de zondagmiddagen Volgens ons 
een mooi alternatief voor de kerkdienst en een mooie manier om elkaar in 
deze ontmoetingsarme tijd toch te ontmoeten.  
We willen de wandelingen zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Geen 
afspraken, geen opdrachten, geen verplichtingen. Nee gewoon, als je zin 
hebt, kom je om vervolgens een wandeling te maken met iemand die je 
daar tegenkomt. Na de wandeling ga je gewoon weer naar huis, een ont-
moeting rijker.  
We gaan van start: elke zondagmiddag om twee uur bij de achteringang 
van de Ichthuskerk. We kiezen voor een vast vertrekpunt zodat er geen 
verwarring kan ontstaan. Er zijn verder ook geen bepalingen ten aanzien 
van het weer of zo. Bij slecht weer zullen er minder (of geen) deelnemers 
zijn. Maakt niet uit , volgende keer weer ....  

http://www.kerstnachtdiensthasselt.nl/


  

 
 - 21 - 

We juichen het toe als jonge mensen, of jonge gezinnen komen.  
Uiteraard zijn RIVM bepalingen van toepassing.  
Wanneer: elke zondagmiddag  
Starttijd: 14.00 uur  
Startplaats: Ichthuskerk  
Harm van Dijk, Annet van Dijk en Jan Riphagen  

   Bezorging liturgie 

Contactadres:  

Lianne Snijder telefoon: 038-477 3014 of via whatsapp: 06-1233 7538 

03 januari Ali Feenstra 

10 januari Jetty Nijveldt 

17 januari Ina Admiraal 

24 januari Geke Bruinenberg 

31 januari Margreet Hartman 

07 februari Lianne Snijder 

 

Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te 
Hasselt i.w. 

 Kerk  Kinderen en Kerk 
 

                                     Donderdag 24 december                      Kerstavonddienst 
                                                        21.00 u 

                                                 Online viering; 
                                      www.kerstnachtdiensthasselt.nl 

                                      Vrijdag 25 december 
                                                       10.00u 

de Baak                        Voorganger:  Ds. R.S.E Vissinga    
                                      Organist:       Dik Hartman   
                                      Deurcollecte: Verwarmingsfonds   
Ichthus 
                                       Voorganger:  Ds. H.W van Veldhuizen 
                                       Organist:       Henk Schoonewelle 
                                       Deurcollecte: Verwarmingsfonds 
 

http://www.kerstnachtdiensthasselt.nl/
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de Baak                         Zaterdag  26 december                   Kinder/gezinsdienst 
                                       Online viering  
                                                        10.00u 

                                       Voorganger:  Ds. H.W. van Veldhuizen   
                                       Organist:       Dik Hartman 
                                       Deurcollecte: Kosten Jeugddienst   
 

Ichthus                          Zondag 27 december 
                                                        10.00u 

                                       Voorganger:  Ds. B. Gijsbertsen      
                                       Organist:       Henk Schoonewelle    
                                       Deurcollecte: Jeugdwerk          
 

Ichthus                          Donderdag 31 december                     Oudejaarsavond   
                                                          19.30u 

                                       Voorganger:  Ds. R.S.E. Vissinga 
                                       Organist:       Henk Schoonewelle 
                                       Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 

 de Baak                        Vrijdag 1 januari                                    Nieuwjaarsdag      
                                                          10.00u                                     

                                       Voorganger:  Ds. H.W. van Veldhuizen 
                                       Organist:       Dik Hartman 
                                       Deurcollecte: Orgelfonds 
 

de Baak                         Zondag 3 januari 
                                                          10.00u 

                                       Voorganger:  Ds. R.S.E. Vissinga 
                                       Organist:       Dik Hartman 
                                       Deurcollecte: Onderhoud dak 
 

de Baak                         Zondag 10 januari                                   Doopdienst 
                                                          10.00u 

                                       Voorganger:  Ds. H.W. van Veldhuizen 
                                       Organist:       Dik Hartman 
                                       Deurcollecte: Crèche/ Kindernevendienst 
 

de Baak                         Zondag 17 januari                                   IKK 
                                                         10.00u 

                                       Voorganger:   Ds. H.W. van Veldhuizen 
                                       Organist:        Kees Jansen 
                                       Deurcollecte:  Lief en Leed 
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de Baak                         Zondag 24 januari 
                                                         10.00u 
 

                                       Voorganger:  Ds. H.W. van Veldhuizen 
                                       Organist:       Olga Klaassen 
                                       Deurcollecte: Verwarmingsfonds 
 

de Baak                     Zondag 31 januari 
                                                    10.00u 

                                   Voorganger:  Ds. H.W. van Veldhuizen 
                                   Organist:       Sienke v/d Steege 
                                   Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
 

Ichthus                      Zondag 7 februari 
                                                    10.00u 

                                   Voorganger: Ds. R.S.E Vissinga 
                                   Organist: 
                                   Deurcollecte: Verwarming gebouwen 
 

PS:. De genoemde kerk is niet open voor “spontane”kerkgang: U kunt zich 
melden via de link: https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/djKLgvAJ 
om de dienst mee te maken. Anders online via “Kerkdienstgemist” en het 
genoemde gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/djKLgvAJ

