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Volgend “Kontaktblad Ichthus” 

Kopij 

De kopij voor het eerstvolgende “Kontaktblad 
Ichthus” graag uiterlijk woensdag 25 augustus 
aanstaande inleveren bij: de redactie. 
gez.kerkblad@pknhasselt.nl  

Verschijning 

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt rond donderdag 2 septem-
ber 

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. 758 stuks. 
 
Redactie: 
Marieke Booij 
Rietsnit 14 
06-2362 7278  
 
Irma Lok 
Zicht 33 
038- 477 1471 
 
Predikanten: 
 
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 
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Delf mijn gezicht op 
nav lied 789 uit Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk 
 
Uit bovengenoemd lied noem ik deze regels: 
 

“Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee, 

Ogen die tasten in den blinde, 
harten aan angst voor angst ten prooi.” 

 
Het is een lied door Huub Oosterhuis geschreven en al in 1973 gepubli-
ceerd. Ik lees daarin verlangen, een intens verlangen. Het gaat hier niet om 
een uiterlijke verandering, om cosmetica of om plastische chirurgie. Ik hoor 
hier van een verlangen om te mogen zijn zoals je bent. Met alle kanten die 
er aan jouw en mijn persoonlijkheid zitten. Het zijn de kanten, die we thuis 
laten zien aan onze gezinsleden, de kant van de intimiteit met onze gelief-
de, maar ook de andere kanten van op school of op het werk, de stoerdoe-
nerij en het hele kwetsbare. Sta je wel eens stil bij hoeveel verschillende 
kanten er door jou getoond worden in al die verschillende levenskringen 
van jouw bestaan? 
Mijn gezicht is blijkbaar een gezicht, dat opgegraven moet worden, dat 
verstopt ligt onder een masker, onder vele maskers. Elk masker is een ge-
zicht, dat ik naar believen gebruik voor deze of gene. Maar als de Geliefde 
komt en mij aanraakt, dan raakt Hij mij aan mijn ware gezicht, aan de kern 
van mijn wezen, aan het hart van mijn bestaan. Dan kom ik aan het licht 
zoals Hij mij gemaakt heeft, zoals Hij mij tevoorschijn kijkt.  
Rob de Nijs zingt over ‘Banger hart’ en dan vooral om de angst om de an-
der, de geliefde kwijt te raken. Ik denk, dat Huub Oosterhuis raakt aan de 
angst om jezelf te laten zien, voor God en mensen, zoals je bent. In heel je 
kwetsbaarheid, in je naaktheid je te laten zien als de mens die ontdekt 
heeft, dat deze God in Jezus Christus jou liefhebbend tevoorschijn roept. 
Om zo aan het licht te komen. Om zo in het licht te komen. 
Natuurlijk geldt dat voor ieder mens, voor jou en mij. Maar het geldt ook 
voor elke gemeenschap, voor elke kring van vrienden en vriendinnen, van 
geloofsgenoten. Dat je elkaar, dat je de ander nodig hebt om aan je eigen 
gezicht toe te komen, om te ontdekken wie en hoe je werkelijk bent. Een 
levenslange oefening. 
Ds. Henk van Veldhuizen. 
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  Van het Pastoraat 

Meeleven met elkaar 

 
We wensen ieder Gods goedheid en zegen toe, ook hen die hier niet ge-
noemd worden, maar wel met ziekte en zorgen te maken hebben.  
Laten we ook elkaar niet vergeten: in gedachten en gebeden, met een be-
zoekje, een telefoontje, een kaartje, kunnen we elkaar nabij zijn. 
Zeker ook in de komende vakantietijd, waarin voor veel mensen het bezoek 
minder zal zijn, kan een teken van meeleven bemoedigend zijn. 
 
Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Richard Vissinga, 2000327, 
en met ds. Henk van Veldhuizen, 477 1935. 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. 

Kaartje sturen ziekenhuizen 

Zeker nu het bezoeken van patiënten in de ziekenhuizen en andere tehui-
zen meer regelwerk vraagt van de bezoeker, is een kaartje vaak een goed 
alternatief. Natuurlijk kunt u een mooie kaart via de post sturen, maar de 
Isala bijv. biedt ook een e-cardservice aan, die u via de website van het 
ziekenhuis kunt regelen. Deze e-cardservice is gratis en wordt door het 
ziekenhuis bij de betreffende patiënt gebracht. Hoe dan ook, veel patiënten 
ervaren verbinding via deze contacten. 

Examens 

Op het moment van schrijven zijn de examens zo goed als klaar, maar de 
uitslagen moeten nog komen. Sommigen weten al, hoe de vlag erbij hangt: 
zij die geslaagd blijken te zijn: van harte gelukgewenst en succes en zegen 
bij volgende stappen in het leven. Zij, die nog in onzekerheid verkeren of 
die weten dat ze het diploma niet behaald hebben: sterkte in deze situatie 
en ik wens ook jou geluk en zegen toe bij de volgende stappen in je leven. 
Dat je mag bereiken wat passend is voor jou. En dat iedereen Gods nabij-
heid daarin mag ervaren. 

Bij de diensten 

Volgens het rooster stond  voor 20 juni  een viering van het Heilig Avond-
maal gepland. Als gevolg van de fusiebesprekingen zijn er – zoals u weet - 
spanningen ontstaan die geleid hebben tot onrust, pijn, boosheid, verdriet 
en zorgen. Reden waarom de hulp van een visitatiecommissie is ingeroe-
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pen. Gelet op deze ontwikkelingen hebben de beide kerkenraden besloten 
dat het niet gepast is om in deze omstandigheden het Avondmaal te vieren. 
De viering van deze morgen was daarom een reguliere gezamenlijke ere-
dienst zijn. We rekenen op uw begrip voor dit besluit en hopen en bidden 
van harte dat de gerezen spanningen de komende tijd zullen afnemen en 
daar waar nodig verzoening kan worden gerealiseerd, zodat samen aan 
tafel gaan weer mogelijk is. 
 

• Zondag 4 juli a.s. is de dienst gepland voor de Baak, maar we ho-
pen op een dienst in het park. Het betreft de jaarlijkse overstap-
dienst van kinderen van groep 8. Voorganger is ds. Henk van Veld-
huizen. Samen met de deelnemende kinderen wordt de dienst 
voorbereid. 

• Zondag 11 juli a.s. komen we weer samen in de Baak. Voorganger 
is ds. Henk van Veldhuizen en met de kinderen lezen we Jakobus 
1: 19 – 27 over geloven en doen en hoe dat het bij elkaar hoort. 

• Zondag 18 juli a.s. is de dienst ook in de Baak. Voorganger is ds. 
Henk van Veldhuizen en we lezen verder in Jakobus, nl. hfdst. 3: 1 
– 12 en 4: 11 – 12. Let goed op wat je zegt… is dan het thema. 

• Zondag 25 juli a.s. is de dienst in De Baak en hebben we een gast-
voorganger, nl. ds. Rodenburg. De kinderen horen in de neven-
dienst een verhaal rond Jakobus 4: 13 – 17 en 5: 12 over afhanke-
lijk zijn van God. 

• Zondag 1 augustus a.s. verhuist onze kerkdienst weer naar de 
Ichthuskerk, waar ds. Henk van Veldhuizen voorgaat. Met de kin-
deren lezen we dan Hooglied 1: 1 – 8 over de liefde voor de Brui-
degom. 

• Zondag 8 augustus a.s. is de dienst in de Ichthuskerk met ds. Henk 
van Veldhuizen als voorganger. Met de kinderen lezen we verder in 
Hooglied, nl. hfdst. 2: 8 – 17 over de terugkeer van de Geliefde. 

• Zondag 15 augustus a.s. gaat ds. Doornebal als gastvoorganger 
voor in de Ichthuskerk. De kinderen horen dan het verhaal van 
Hooglied 3: 1 – 11 over de leegte als de Geliefde er niet is. 

• Zondag 22 augustus a.s. gaat  ds. Henk van Veldhuizen voor. De 
bedoeling is dan, dat we in het park een openluchtdienst zullen 
hebben, waar ook gelegenheid tot dopen is. Vanuit de kinderne-
vendienst worden ons woorden aangereikt van Hooglied 4: 16 – 5: 
1, waar de liefde van de Geliefde voor ons mensen doorklinkt. 

• Zondag 29 augustus a.s. zijn we weer terug in de Ichthuskerk, waar 
we met elkaar het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Als lezing 
wordt ons aangereikt Genesis 21: 1 – 7 over de geboorte van de 
zoon van Abraham en Sara. 
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Ondertussen lijkt het erop, dat allerlei maatregelen deze tijd versoepeld 
gaan worden, dat samenkomen ook in een kerkgebouw weer als mogelijk 
en verantwoord wordt beschouwd. Laten we met elkaar hierin zorgvuldig 
zijn en tegelijkertijd laten we ook elkaar weer opzoeken: in onze gezamen-
lijkheid weer vieren dat de Heer onze Redder en Koning is heeft ook voor 
onszelf waarde en betekenis. 
 

Tenslotte 
De vorige keer schreef ik op deze plek over de staat Israël en het conflict 
met de Palestijnen. Hoewel de wapens op dit moment zwijgen, is het na-
tuurlijk nog maar de vraag of er in deze ‘stilte’ ook een weg ontstaat naar 
eerlijke en duurzame vrede en veiligheid voor deze twee volkeren. Als Kerk 
van Christus moeten we nooit vergeten, dat we verbonden zijn met het volk 
Israël: zij zijn onze oudste broer. Tegelijkertijd zijn we verbonden met de 
christenen onder de Palestijnen, zij zijn onze broeders en zusters in Chris-
tus. En we zijn verbonden met alle mensen daar en overal, die recht en 
vrede zoeken, want ook wij zoeken recht en vrede voor heel deze aarde. 
Laten we hen gedenken in onze gebeden. 
Het is zomer. Op het moment dat de kopij verzameld wordt, ben ik op va-
kantie. En op het moment dat velen anderen vakantie zullen hebben, ben ik 
weer terug. Wat zien we met elkaar ernaar uit, dat het leven weer iets van 
de ‘oude’ gang krijgt: samen genieten van mooi weer, van vrije tijd, van los 
kunnen laten wat ons in het afgelopen jaar zo intens bezig hield. Ook langs 
deze weg wens ik u allen goede en gezegende dagen toe. 
In het Dienstboek van onze kerk las ik de volgende woorden als gebed: 
 

“Gij hebt ons aan elkaar gegeven 
en wekt ons uit de sluimer van de eenzaamheid. 

Waar onze naam genoemd wordt, waait uw Geest. 
Aanspreekbaar zijn wij op een nieuwe naam: 

kinderen van het Rijk dat komen zal.” 
Woorden die ons op onze plaats zetten en die ons tevoorschijn roepen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Henk van Veldhuizen. 
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  van de Kerkenraad 

Ondersteuning voor de kerkenraad en de gemeente van de 
Ichthuskerk 

Zoals in het afgelopen kerkblad werd aangegeven, is er gezocht naar een 
interim of ambulant predikant na het vertrek van ds. Richard Vissinga. In-
middels hebben we als kerkenraad van de Ichthuskerk ds. Johan van Hol-
ten, verbonden aan het mobiliteitsbureau van de PKN, kunnen benoemen 
als interim predikant ter ondersteuning van de kerkenraad van de Ichthus-
kerk. Ds. Johan van Holten is zijn werkzaamheden als interim predikant 
inmiddels per ingang van 1 juni  gestart voor 6 uur per week. Dit voorlopig 
voor een aantal maanden. 
 
Na het vertrek van ds. Richard Vissinga is de kerkenraad van de Ichthus-
kerk ook op zoek gegaan naar een ambulant predikant voor de pastorale 
zorg en ondersteuning van onze gemeente. Inmiddels hebben we contact 
kunnen leggen met ds. Nelleke Beimers. Mogelijk voor u geen onbekende 
omdat ze al weleens voorgegaan is in Hasselt.  
Ds. Beimers is gemeente predikant in IJsselmuiden voor 3 dagen per week. 
Daarnaast is ds. Nelleke Beimers ambulant -predikant in verschillende 
plaatsen geweest en momenteel doet zij dit werk nog tot 1 juli 2021. Zij is 
voor het ambulante werk verbonden aan het mobiliteitsbureau van de PKN.  
 
We zijn blij en dankbaar dat ds. Beimers met ingang van 1 september 2021 
voor 10 uur per week met haar pastorale werk in de Ichthuskerk kan begin-
nen. Ook hoopt zij een enkele keer voor te gaan in de kerkdienst. Ds. Bei-
mers zal zich tegen die tijd zelf aan u voorstellen. 
 
 
 
 

 Diaconaat 

Besteding diaconiecollecten maand juli en augustus 2021 

 
4 juli   Kerk in actie Binnenlands diaconaat Actie Vakantietas: 

zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke zo-
mer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw 
ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt 
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een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speel-
goed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is 
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Actie 
Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie 
kinderen in armoede helpt. 

 
11 juli  Kerk in actie; extra collecte voor coronahulp. Met de 

actie, die “samen in actie tegen corona” heet, biedt Kerk in 
actie, medische noodhulp aan coronaslachtoffers.  Ook wil 
zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen 
zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Op YouTube 
is een inspirerend gedicht te horen/te zien  van Rikkert Zui-
derveld:  
https://youtu.be/1aLog-Gg0XE 

 
  
18 juli  Edukans - Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jonge-

ren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé 
ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat ta-
lent niet verloren mag gaan. Daarom werken ze elke dag 
samen met scholen, docenten en ouders aan goed onder-
wijs. 

 
25 juli   Artsen zonder grenzen - Artsen zonder Grenzen wil men-

sen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard 
nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, po-
litieke overtuiging of religie.  

 
1 augustus Dorpshuis Roemenië - Buitenland project, waarbij onze 

jongeren naar Roemenië gaan om daar verder te helpen 
met het opknappen van het dorpshuis.  

 
8 augustus  Terre des Hommes - Terre des Hommes voorkomt dat 

kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsitua-
ties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige 
omgeving kunnen ontwikkelen. Terre de Hommes werkt 
aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig be-
staan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige vol-
wassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden 
uitgebuit.  
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15 augustus  Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als 
gemeente anderen helpen. 

 
22 augustus  OMF Thailand, voor het werk van Gert en Marjo Jonk-

heer. Gert en Marjo werken in Thailand en moeten zelf in 
hun levensonderhoud voorzien, daarom collecteren wij dit 
jaar regelmatig voor hen, zodat zij hun werk in Thailand 
kunnen voorzetten, zie ook www.gertenmarjo.nl  

 
29 augustus  Binnenland project: Stichting het vergeten kind - In 

Nederland wonen heel veel kwetsbare kinderen die het 
moeilijk hebben. Zij hebben uw hulp dringend nodig en dit 
houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke 
steun. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en eve-
nementen die een directe positieve invloed hebben op het 
leven van deze kinderen.  

 
6 september Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als 

gemeente anderen helpen. 
 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in juli en augustus. U kunt 
elke week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is be-
stemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor 
de doelen van de kerkrentmeesters. 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 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 Jacqueline Roose-
boom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.  
 
Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand. 

http://www.gertenmarjo.nl/
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Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand 
mei. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen 
van de diaconie en ook nog tijdens de dienst in de kerk via de collecte aan 
de uitgang.  
Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
  

Datum Bestemd voor Bedrag 

02 mei  Stichting Red een Kind        272,27 

09 mei   Kerk in actie Kinderen in de Knel       295,03 

13 mei   Stichting HIP       176,43 

16 mei     Vrienden van Philadelphia        158,31 

23 mei    Kerk in Actie; extra voor noodhulp corona        268,56 

30 mei  Jeugddoel wereldouders        277,50 

                                                                 Totaal  €   1448,10 

 

• Ook de zendingsbussen zijn weer geleegd en de opbrengst van af-
gelopen maand is € 13,47, dit bedrag wordt weer overgemaakt 
naar SOS-kinderdorpen en is bestemd voor de kinderen in Syrië. 

• Daarnaast hebben wij ook nog giften ontvangen voor “kerkdienst 
gemist “via de bankrekeningen.  

• Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens 
de gezamenlijke diaconie! 

Kerkdienst gemist:  

De kosten van kerkdienst gemist worden in het vervolg ook bij de Baak 
door het college van kerkrentmeesters betaald. Mocht u een gift willen ge-
ven, dan kan dat in het vervolg op reknr.  
NL41RABO0325604940 t.a.v. c.v.k. de Baak. Alle giften die bij de diaconie 
terecht zijn gekomen voor kerkdienst gemist worden doorgestort naar de 
rekening van de kerkrentmeesters.  
  

Jeugddoel Wereldouders en nieuwe jeugddoel Kinderen van de 
voedselbank.  

Afgelopen winter was ons jeugddoel Wereldouders voor het werk van Hes-
ter Jonkheer in Honduras: Vaccinaties en hygiënemiddelen voor kwetsbare 
kinderen in Honduras.  
Voor het jeugddoel wordt gecollecteerd tijdens de jeugddiensten en de 
startzondag.  
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In de laatste jeugddienst van 30 mei was het diaconale doel nog Wereldou-
ders.  
Maar nu gaan we afscheid nemen van Hester en haar project en wij willen 
Hester heel veel goeds en Gods zegen toe wensen bij haar werk in Hondu-
ras.  
 
Voor het komende seizoen wordt het nieuw jeugddoel: Kinderen van de 
voedselbank. Dit is een landelijke stichting die extra zorgt voor de kinderen 
van ouders die gebruik moeten maken van de Voedselbank.  
Op de website staat: Wist u… 
 

• Dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben 
kunnen vieren? 

• Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen? 

• Dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van an-
dere lopen? 

• Dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen? 

• Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden ge-
pest op school en in de buurt. 

• Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen!!? 
Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet 
tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Van 
harte bij u aanbevolen! 

Omzien naar elkaar 

We leven nog steeds in een heel bijzondere tijd, waarin we beseffen dat we 
onze medemensen en dus ook alle gemeenteleden harder nodig hebben 
dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar. 
Ook in de zomermaanden een aantal suggesties: 

1. U kunt iemand bellen als u behoefte hebt aan contact, 
2. U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen, 
3. U kunt een kaartje/ bloemetje sturen naar iemand die het nodig 

heeft, 
4. U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand, 
5. U kunt extra 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. 
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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. 

   Van de Kerkrentmeesters 

Solidariteitskas 2021 

Gemeenten helpen elkaar. 
Gemeenten helpen elkaar is de gedachte achter de Soli-
dariteitskas die zo’n tien jaar geleden in het leven werd 
geroepen. De solidariteitskas wordt gevuld door een vas-
te jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de 

Protestantse Kerk. Een deel van het bedrag in de kas van de Solidariteits-
kas is bestemd voor vorm van pastoraat die niet door plaatselijke gemeen-
ten worden uitgevoerd, zoals het dovenpastoraat en het koopvaardijpasto-
raat. Het grootste deel van het bedrag in de Solidariteitskas is beschikbaar 
voor steun aan gemeenten bij de invulling van hun kerntaken.  
Alle gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas.    
 
Bijdragen. 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10. Voor elk belijdend lid wordt 
€ 5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft, is bestemd 
voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw 
bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de 
gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 
Voor nog meer informatie over de Solidariteitskas is er de folder “Steun de 
Solidariteitskas” bij dit kontaktblad en kunt u kijken op de website 
www.pkn.nl/solidariteitskas.  
 
Bij dit kontaktblad Ichthus ontvangt u een envelop met een acceptgiro. Hebt 
u geen acceptgiro ontvangen, dan kunt u voor de Baak uw bijdrage over-
maken op rekeningnummer NL84 RABO 0373721404 en voor de Ichthus-
kerk op rekeningnummer NL82 RABO 0373711158 onder vermelding ‘Soli-
dariteitsbijdrage 2021’.  
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De colleges van kerkrentmeesters van de Ichthuskerk en de Baak. 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas
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  Van de Kerkrentmeesters 

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

2-mei Onderhoud dak  €     125,30 

9-mei Onderhoudsfonds  €       97,39 

13-mei Orgelfonds  €       70,43 

16-mei Créche / Kindernevendienst  €       68,77 

23-mei Lief en Leed  €     148,04 

30-mei Kosten jeugddienst  €       83,38 

Totaal  €     593,31  
 
Daarnaast is er nog een extra gift ontvangen voor de kerk van 20 euro. 
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. Op de website staat ook 
een uitgebreid artikel inclusief beschrijving hoe je dit kunt gaan gebruiken: 
https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters 

   Berichten 
 

Bedanken 
Wij willen alle gemeenteleden hartelijk bedanken voor de overweldigende 
hoeveelheid kaarten die we mochten ontvangen na ons motorongeval. Al 
die lieve en bemoedigende woorden hebben ons goed gedaan. We zijn 
daar heel dankbaar voor.  
Lieve groet, Ben en Rita Tieman 

 
 

Dank 
Onvoorwaardelijke liefde krijgen in tegen- en voorspoed. Dat heb ik/wij 
weer opnieuw mogen ervaren.  

https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters
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Wat bijzonder attent van 'onze' wijkdame Elise van de Molen om ons, na-
mens de Protestante Gemeente Hasselt i.w., een prachtig boeket bloemen 
te laten bezorgen naar aanleiding van ons huwelijk. 
Dankjewel,  
Jan Palland en Rita Boehmer  

Wijziging bij de wijkcontactpersonen 

Wijkcontactpersoon Ina Visscher van wijk 6.3 (Roskam, Sjees) heeft aan-
gegeven te stoppen met haar taak. We bedanken Ina voor haar bijdragen in 
de afgelopen jaren. 
Er is nog geen opvolging, dus de wijk is vacant.  

  Activiteiten 

Dringende oproep: Wie kan ons helpen aan bergruimte? 

Als gevolg van het feit dat we nu al twee jaren geen Roemenië Actie Dag 
hebben kunnen houden, hebben we momenteel structureel bergruimte 
nodig om onze spullen op te kunnen slaan. In de afgelopen twee jaren heb-
ben we gebruik kunnen maken van een garage, maar deze ruimte komt 
binnenkort te vervallen. De eigenaar van deze garage zijn we veel dank 
verschuldigd dat we deze ruimte hebben mogen gebruiken.  
We zijn daarom dringend op zoek naar andere bergruimte. Kunt u ons uit 
de nood helpen? Dat zou heel fijn zijn! Mocht u ruimte hebben (plusminus 
8-10m3) of ideeën voor ons hebben, dan horen we dat graag! Uw reactie 
zien we dan graag tegemoet via één van de volgende mogelijkheden: 

- Fam. Hettema, De Schraa 15, telefoon 038 – 477 3960 
- Fam. Zwitser, Gaffel 34, telefoon 038 – 477 1182 
- Fam. van Dijk, Gareel 32, telefoon 038 – 477 4204 

Jeugdhart! Het nieuwe orgaan dat het jeugdwerk verbindt 

Met veel enthousiasme is 22 juni in de Schakel de aftrap geweest van het 
Jeugdhart. Feestelijk is onder leiding van Willem Klapwijk en Edith van Olst 
en 10 enthousiaste gemeenteleden uit diverse geledingen een start ge-
maakt en een dag gepland, om begin volgend seizoen samen het nieuwe 
seizoen voor te bereiden en vorm te geven. Want……. 
Niet alleen de activiteiten, maar jij en ik, Gods kinderen vormen Gods kerk. 
Dit willen wij in het jeugdwerk vanaf komend jaar weer hernieuwd centraal 
hebben staan. Relatie, relatie, relatie. Onze relatie met God, met elkaar 
deze relatie beleven en over deze relaties delen met kinderen en jongeren.  
Denktank-avonden  
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Vanaf eind maart 2021 is gestart met het organiseren van denktankavon-
den. Dit gebeurde naar aanleiding van eerder door de kerkenraad goedge-
keurde plannen en onder leiding van hiervoor aangestelde jeugdwerkadvi-
seur Willem Klapwijk. De input vanuit de ouders en jeugdleiders moest lei-
den tot een toekomstbestendig jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeen-
te Hasselt iw. Een eerste stap hierin is nu gezet. 
 
Binnen het jeugdwerk en als denktank kwamen we tot de conclusie dat dit 
vraagt om een cultuuromslag. Dat is niet zomaar gebeurd. Cultuuromslag is 
niet alleen in het jeugdwerk gewenst, maar breed in onze gemeentes. Om 
te komen tot een jeugdwerk waar relatie centraal staat, hebben we als ou-
ders en jeugdleiders de taak ook deze relatie te zoeken. Dat betekent dat 
we zelf een cultuurverandering moeten ondergaan die wij bij onze kids en 
jongeren willen zien. Actief zoekend naar wat God van ons vraagt en hoe 
we dat mogen doen.  
 
Visie voor komend seizoen We willen ervoor gaan dat kinderen het goed 
hebben samen en de basis van het geloof leren en dat tieners voorbeeldfi-
guren hebben waarvan ze over God leren en mogen zien hoe dat in de 
praktijk werkt. Zodat deze tieners door mogen groeien naar volwassenheid 
in geloof en leven. Om vanaf dat moment dit ook weer door te geven aan 
anderen. Daarbij hebben we de wijsheid van de ouderen nodig en de slim-
migheid van de kids en jongeren. 
 
Vanuit de basis van elkaar ontmoeten, thuis, op school, in de supermarkt 
en in de kerk, komen we tot passende activiteiten. Jeugdleiders met hart 
voor een onderwerp/thema/sport/activiteit die, gesteund door een goede 
organisatie, via korte lijntjes georganiseerd  kan worden.  
Wat gaan we doen na de zomer?  
 
Dit kan betekenen dat we niet alle activiteiten die we hadden, klakkeloos 
weer opnieuw opstarten. We willen echt kijken en luisteren naar onze jon-
geren: Wat sluit aan? Om zo een jeugdwerk op te zetten met de jeugd en 
aansluitend op hun kracht en wensen. Wil jij of jou kind/tiener hier nou een 
bijdrage aan leveren? Heel graag! Dat kan heel klein zijn, of groots. Maar in 
beide gevallen: pak de telefoon of laptop en stuur direct een mailtje. Veel 
hoeft er niet in te staan en we horen graag van je! Mail naar: wil-
lem.klapwijk@pknhasselt.nl of edith.vanolst@pknhasselt.nl of bel 06-
23785530 (Willem) of 06-51360456 (Edith) 

Wilt u nog eens een kaartje sturen naar …… 

Zomaar enkele namen van mensen die het hele jaar elders verblijven. 

mailto:willem.klapwijk@pknhasselt.nl
mailto:willem.klapwijk@pknhasselt.nl
mailto:edith.vanolst@pknhasselt.nl
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Maar er zijn vast ook andere mensen die bij u in gedachten schieten om 
een kaartje te sturen, even laten zien dat er hen gedacht wordt in deze 
zomermaanden. …   
 
Jan v.d. Velde    Wim v.d. Velde 
Bartimeus    Bartimeus 
T.a.v. Achterhoeklaan 2   T.a.v. Achterhoeklaan 4 
Oude Arnhemsebovenweg 3  Oude Arnhemsebovenweg 3 
3941 XM DOORN   3941 XM DOORN 
 
Bernhard Jansen   Stefan van Dijk 
Van de Bent Stichting   Van de Bent Stichting 
Schrijverswegje 9   Het Gasthuysland 25, kamer 271 
8061 CA  HASSELT   8061 KD HASSELT 
 
Mevr. M.N. Seinen-de Wolf  Mw. C. Harders  
Werkerlaan 50    Jacob Catsstraat 131 
8043 LK Zwolle    8265 XN Kampen 
 
Mw. Lies van de Velde   Ds. E.R. Veen 
Zonnehuis Afd. Zandwetering  Havezatheallee 49A 
Nijenhuislaan 175               8043 WL Zwolle 
8043 WB Zwolle  
 
Ds. J. Folkertsma    
Zonnehuis, Dinkelstraat 6 
Nijenhuislaan 175  
8043 WB Zwolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugd/ Enjoy 
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Zondag 4 juli is de overstapdienst van Peter Bakker, Lone van den Berg, 
Ellen Booij, Harmen Buit, Rutger Stam, Norah de Vreede en Jur van der 
Werf.  
We vieren het in de openlucht en hopen op mooi weer! 
We nodigen u/jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het belooft een  
feestelijke dienst te worden  
 
♥ Waar: Van Stolkspark 
♥ Aanvang: 10.00 uur 
♥ Meenemen: eigen stoel(en) 
♥ Muzikale medewerking: Rosalie, Erik en Daniëlle en enkele leden van de 
Christelijke Fanfarekorps Irene. 
♥ Vooraf aanmelden via: www.pknhasselt.nl (max 250 personen) 
Er is geen kindernevendienst, maar aan de kinderen wordt gedacht! 
 

Opgelet! Ben jij  10 jaar of ouder? 

Het samen sporten van zondag 30 mei 
was een succes en dat willen we een 
vervolg gaan geven en wel op zondag 
4 juli, in de middag na de overstap-
dienst. Van 13.00 tot 14.30 uur ont-
moeten we elkaar op het veld bij de 
Toermalijn. Neem gerust iemand mee, 
we zorgen dat we coronaproof en ge-

zellig samen elkaar ontmoeten. Aarzel je, kom gewoon gezellig langs, we 
zorgen voor wat lekkers en een voetbal, spikebal en kubb. 
We nodigen naast jongeren uit onze kerken, ook jongeren uit via Athletes in 
Action en het jeugdwerk van de GKV/CGK. Als het te druk wordt, zullen we 
uiteraard zorgen voor voldoende afstand naast het sporten. Vragen of op-
merkingen. Neem contact op met Edith van Olst (via 06-51360456) of 
jeugdwerkadviseur Willem Klapwijk (via 06-23785530).  
 

Hallo jongens en meisjes, 

Hier een berichtje van de kindernevendienstleiding. 
Wat fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten! Wat hebben we elkaar een 
tijd niet gezien. Nu we dit schrijven zijn de voorbereidingen voor het kin-
der(neven)dienst-feestje in volle gang, als jullie dit lezen is het feestje al 
geweest en hopen we, dat het gezellig was  met elkaar! 
 

http://www.pknhasselt.nl/
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Voor 4 juli staat er de overstapdienst gepland voor de kinderen van groep 
8, welke we mogen vieren in het park. Ook daarvan zijn  de voorbereidin-
gen in volle gang zijn met de overstappers. Het belooft een mooie ochtend 
te worden. 
 
Daarna begint voor ons allemaal de zomervakantie; ver weg of thuis, even 
geen school en andere verplichtingen, even ontspannen en leuke dingen 
doen en genieten van hopelijk lekker zomerweer. 
Tijdens de zomervakantie organiseren we geen kindernevendienst. 
We zorgen er wel voor dat er in de hal van de kerk een klappertje ligt met 
iets om te doen, tijdens de preek, als je mee komt naar de kerk. 
Als jullie de dienst thuis via internet volgen, dan zullen we ook daar zorgen 
voor een verwerking via de mail, in de vakantietijd. 
 
Na  de vakantie hopen we elkaar weer te ontmoeten; op zondag 22 augus-
tus, net voordat de scholen weer beginnen, hopen ook wij als kinderneven-
dienst weer op te starten en jullie allemaal weer te zien.  
Hoe en wat precies....dat hoor of lees je tegen die tijd wel ;) Voor nu, tot 
zondag in het park en daarna een heel fijne vakantie gewenst! 
Groetjes namens de kindernevendienst leiding 

   Bezorging liturgie 

Contactadres:  

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

04 juli Janet van Dijk 

11 juli Margriet de Boer 

18 juli Ina Visscher 

01augustus Bea Sleurink 

08 augustus Ada Boschman 

15 augustus Ali Feenstra 

22 augustus Jetty Nijveldt 

29 augustus Ina  Admiraal 

05 september Geke Bruinenberg 
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Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te 
Hasselt i.w. 

 Kerk  Kinderen en Kerk 
 

De Baak / van Stolkspark       Zondag 4 juli                     Overstap-
dienst 
                                                           9.30 u 
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Olga Klaassen 
Deurcollecte: Onderhoud dak 

Kindernevendienst: 
geen 

De Baak                                 Zondag 11 juli 
                                                          9.30 u 
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
 

Kindernevendienst:  
geen 

De Baak                                 Zondag 18 juli                              
                                                           9.30 u                                     
Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen 
Organist: Sienke v/d Steege 
Deurcollecte: Crèche/ Kinderneven-
dienst 
 

geen 

De Baak                                Zondag 25 juli     
                                                           9.30 u 
Voorganger: ds. A.R. Rodenburg 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: Orgelfonds  

Kindernevendienst 
geen 

Ichthus                                 Zondag 1 augustus 
                                                         9.30 u 
Voorganger: ds. H.W.  van Veldhuizen 
Organist: Henk Schoonewelle 
Deurcollecte: Drukwerk 
 
 
 

Kindernevendienst: 
geen 
 

Ichthus                                 Zondag 8 augustus 
                                                         9.30 u 
Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen 
Organist: Arjan Wegerif 
Deurcollecte: Algemeen Kerkenwerk 
 

Kindernevendienst: 
geen 
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Ichthus                                    Zondag 15 augustus 
                                                         9.30 u 
Voorganger: ds. W. Doornebal 
Organist: Luuk Schuurman 
Deurcollecte: Crèche/ Kinderneven-
dienst 
 

Kindernevendienst: 
geen 
 

Ichthus/ van Stolkspark          Zondag 22 augustus             Doopdienst 
                                                          9.30 u 
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Henk Schoonenwelle 
Deurcollecte: Jeugdwerk 

Kindernevendienst: 
Karlien Dikken, Renate Post,  
Rianne den Boer, Maroeska Buter 
 

Ichthus                      Zondag 29 augustus     Viering Heilig Avondmaal 
                                                          9.30 u 
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Arjan Wegerif 
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 

Kindernevendienst: 
Jenyna v/d Werf, Lisanne Habers,  
Stefanie v/d Berg, Claudia Last,  
Marieke Booij 
 

De Baak                                    Zondag 5 september 
                                                          9.30 u 

Voorganger: ds. Nelleke Beimers. 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: Lief en Leed 
 

Kindernevendienst: 
Gerda van Dijk, Karin Riezebosch, 
Lydia Touwen, Annelies v/d Berg,  
Fancy Brinkman 
 

Ps. De genoemde kerk is niet open voor “spontane”kerkgang; u kunt meevieren via 
‘Kerkdienstgemist’ en het bovengenoemde gebouw.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Waai, wind van hoop, geloof en liefde 

 
Waai, wind van hoop, geloof en liefde, 

blaas om, ruim op: de muren, wereldwijd, 
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al eeuwen opgekropte grieven, 
gestolde wrok, versteende bitterheid. 

Waai, Levensadem, God in wie ik woon, 
waai, Geest van Boven, maak de aarde schoon. 

 
Spreek, stille stem, die in ons fluistert, 
en ons de naam van de Messias spelt: 

het hemels oor dat naar ons luistert, 
de bron waaruit een zee van liefde welt; 

spreek, goede Geest, spreek zo dat ieder hoort 
in aardse taal meer dan een mensenwoord. 

 
Leid dag aan dag als goede herder 

uw schapen, dwalend dom en eigenwijs; 
leid wolkkolom, met vuur ons verder, 
ga voor ons uit, wijs ons het paradijs- 
en daalt de nacht in deze wildernis, 
verlicht ons dan bij elke hindernis. 

 
En als dan toch een oude vete, 

een slang van tweedracht hoog de kop opsteekt 
en – niets vergeven, niets vergeten- 

door de lagen onverwerkte woede breekt, 
zend dan uw duif van vrede op ons neer- 

creëer in ons een ware ommekeer. 
 

Kom Geest vol goddelijke gratie, 
kom, vlam van helend, leidinggevend licht, 

vervul ons, bron van inspiratie, 
vernieuw, hervorm, maak open wonden dicht, 
breek af de haat, slecht elke scheidingsmuur; 

waai wind, laai op - kom, hartverwarmend vuur! 
 

Gedicht: André F. Troost 


