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Volgend “Kontaktblad Ichthus” 

Kopij 

De kopij voor het eerstvolgende “Kontaktblad 
Ichthus” graag uiterlijk woensdag 16 februari 
aanstaande inleveren bij: de redactie. 
gez.kerkblad@pknhasselt.nl  

Verschijning 

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt 
rond donderdag 24 februari 

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. 735 stuks.en 1 groot-
letter 
 
Redactie: 
Marieke Booij 
06-23627278 
 
Irma Lok 
Zicht 33 
038- 477 1471 
 
Predikanten: 
Ichthuskerk; 
Ds. N. Beimers 
06-10340591 
nellekebei-
mers@pknplanet.nl 
 
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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Meditatie 
LIGPLAATS VRIJHOUDEN TBV “SPES” 
 
Sinds wij een klein bootje hebben varen we met regelmaat over de IJssel 
en dan vaak ook langs het mooie front van Kampen. 
Vanuit zo’n bootje kijk je van onderen tegen de bruine vloot aan die daar ligt 
aangemeerd aan de IJsselkade. Een prachtig imposant gezicht. Er zijn ook 
wel eens schepen weg en dat geldt heel vaak voor het schip met de naam 
“Spes”. 
 
“Spes” is het Latijnse woord voor hoop. 
Het schip met de naam “hoop” is dus vaak weg. Waar is het dan naartoe 
gevaren? En wanneer komt zij terug? Zo’n leeg stuk kade zonder schip is 
een beetje troosteloos en helemaal als dan “de hoop” is weggevaren. 
Zo staat het er ook wel eens voor in ons leven. Dat je niet zoveel hoop 
hebt. Vanwege iets dat je overkwam, vanwege het nieuws, de wereld waar-
in wij leven. Ook voor de samenwerking van de Ichthuskerk en de Baak 
geldt dit.  
 
Hoop is trouwens iets anders dan optimisme.  
Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome dat we moeten “hopen 
op wat niet zichtbaar is want hoop die gezien wordt is geen hoop.” De hoop 
komt van God. 
Dat is een niet eenvoudige en diepzinnige boodschap. 
Maar daar gaat hoop over. Toen de theoloog Niek Schuman gevraagd werd 
of hij dacht dat het goed zou komen met de wereld zei hij: “Ik denk het niet 
maar ik hoop het wel”.  
Heel vaak ligt het schip “Spes” niet aan de wal. Het is er niet, hoop die ge-
zien wordt is geen hoop…..  
Maar het troost mij altijd dat iemand met witte kalk op de kade schreef: 
 
LIGPLAATS VRIJHOUDEN TEN BEHOEVE VAN SPES 
 
Juist als je de hoop niet ziet moet je er een plek voor reserveren. De hoop 
kan immers terugkomen. Je weet niet wanneer, en dat is misschien ook wel 
de kern van wat hopen is: hopen dat zij terugkomt als zij is uitgevaren. 
Dus: houd het open. Houd die plek aan de kade open. Maar houd ook een 
plek in je hart open. Dat is nu de opgave. 
Paulus schrijft in hetzelfde stuk: de Geest zal ons daarbij helpen. Met 
woordloze zuchten. 
Ds.Nelleke Beimers 
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  Van het Pastoraat 

Pastoraat – meeleven met elkaar 

Op het moment van schrijven – 19 januari jl. – is het nog steeds zo, dat het 
pastoraat met elkaar gedeeld is. Vanaf 1 maart a.s. zal dat uit elkaar ge-
trokken worden; we horen daarbij verhalen van opluchting, maar ook van 
intens verdriet, dat ook op dit vlak de verwijdering zich doet gelden. 
Vanuit het pastoraat is op dit moment het volgende te melden: 
 
Leven is meeleven vanuit de Ichthuskerk  
Vanwege de AVG-wetgeving vindt u deze info alleen in de bezorgde versie 
van ons kerkblad 
 
Meeleven vanuit de Baak  
Vanwege de AVG-wetgeving vindt u deze info alleen in de bezorgde versie 
van ons kerkblad 
Daarnaast horen we van enkele andere gemeenteleden, dat het wel en wee 
niet altijd meevalt zonder dat hun namen hier genoemd hoeven te worden. 
Ook met hen weten we ons verbonden en ons gebed gaat naar allen uit, die 
zwaar tillen aan de moeiten van deze tijd. 
 
Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Nelleke Beimers en met ds. 
Henk van Veldhuizen, 4771935. Ook via de mail kunt u ons benaderen. Dit 
stukje is tot stand gekomen met inbreng van Nelleke Beimers, Marjo 
Braakhekke en Henk van Veldhuizen. 
 

Jubilea 

Vanwege de AVG-wetgeving vindt u deze info alleen in de bezorgde versie 
van ons kerkblad 
 
Ook langs deze weg feliciteren we elk paar met het bereiken van deze mijl-
paal en wensen hen een goede en gezegende tijd toe. 
 

Van jullie ambulant predikante… 

De lockdown waar we sinds medio december inzitten lijkt zijn einde te na-
deren. Hopelijk kan de kerk ook weer (gedeeltelijk) open. De kerkenraad 
wacht de adviezen van de PKN af. 
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Dan kunnen we elkaar weer ontmoeten. En werken aan de opbouw van 
onze gemeente. 
 
In de kaart die bij de actie kerkbalans op elk adres bezorgd is staat de hoop 
en wens van de kerkenraad beschreven. Het beeld erbij is een boom waar 
een uitlopend takje aan zit. Deze foto verbeeldt de hoop; dat er een uitloper 
komt, nieuw leven en nieuwe mogelijkheden. 
Daar wil ik mij, hopelijk met velen van jullie, voor inzetten. 
Met een hartelijke groet, ds Nelleke Beimers 
 

Kaartje sturen 

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 Isala 
bijv. biedt ook een e-cardservice aan, die u via de website van het zieken-
huis 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. 
 

In Memoriam Lies van de Velde- van Norden  

Lies werd geboren op 21 februari 1939 in Harderwijk. Het gezin waarin Lies 
opgroeide, de warmte, de liefde die zij daar meekreeg gaf een goede basis 
voor de rest van haar leven. De liefdevolle verbondenheid met haar ouders 
heeft tot het laatst toe een belangrijke plaats gehad in haar hart. 
 
Kees was de liefde van haar leven. In hem had ze haar geluk gevonden. Ze 
trouwden in 1962, leefden en werkten samen in huis, winkel en werkplaats 
aan de Ridderstraat. Toen hij overleed stierf er ook een stukje van haar. 
Met Hans en Ilze, hun kinderen die belangrijker voor haar waren dan wie of 
wat dan ook, ging ze verder en aan het werk voor het Groene Kruis, later 
Icare. 
 
Ook toen ze in haar eigen beleving weer dat jonge meisje was, wist zij heel 
goed dat Hans en Ilze haar het meest na stonden. 
Een betrokken oppasoma werd ze voor Joanne en Jesse, de oppaskin-
deren waar ze zoveel plezier mee had, die haar zoveel geluk brachten en 
energie gaven. De wandelingen over de dijk en het theedrinken na school 
waren voor Oma Lies zeer waardevol. 
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Aan muziek trok Lies zich op. Ze zong in verschillende koren. Ook later 
kwamen de liederen van Johannes de Heer als vanzelf naar boven en ga-
ven, hardop of in stilte gezongen, altijd weer lucht. 
Belangrijk voor Lies bleef ook haar geloof in God, op wie zij vertrouwde in 
goede en in slechte tijden. 
 
In de Baak vond zij een thuis, werd ook actief als ouderling, eerst voor de 
jeugd, later voor de bewoners van de Hazelaar. Lies zette zich lange tijd in 
voor Samen op weg en in de IKK. Haar voetenbankje stond jarenlang onder 
de stoel naast het trapje. Dat bankje staat er al ruim drie jaar niet meer, 
toch liet Lies hier haar sporen achter. Als wij elkaar de collectezak weer 
mogen doorgeven zijn de sierlijke letters van haar hand. 
 
De laatste jaren verbleef Lies in het Zonnehuis in de Weteringbuurt en is 
daar in ons bijzijn overleden op 29 november 2021. 
Wij hebben haar moeten loslaten en vertrouwen haar weer toe aan God. 
 
Hans, Ilze en Jaap van de Velde 
 
 

In Memoriam Maria Nicolina Seinen - de Wolf 

Op 29 november is Riet Seinen overleden in de leeftijd van 91 jaar. Riet 
verbleef sinds begin 2021 in het Zonnehuis in Zwolle, daarvoor in het ver-
zorgingshuis Werkeren, eveneens in Zwolle.  
 
Riet werd geboren en groeide op in Zeeland. Ze bewaarde er goede herin-
neringen aan en bezocht  graag haar familie aldaar. Ze volgde de opleiding 
tot verpleegkundige en werd verpleegster.  
 
Totdat ze trouwde met Siger en in Hasselt kwam te wonen aan de Van 
Dedemlaan. Er werden aan hen drie kinderen geboren: Frank, Hans en 
Geralda. Siger en Riet voelden zich nauw betrokken bij het wel en wee van 
de Gereformeerde Kerk aan het Bolwerk, zoals de Ichthuskerk vele jaren 
heette.  
 
In de jaren dat ik voor de eerste maal verbonden was aan de gemeente van 
Hasselt werd Riet ziek.  
Soms was er veel licht om haar heen, dan weer werd het donker, zo donker 
dat ze ook niet thuis kon blijven. Er volgde opname in de Franciscushof in 
Raalte. Haar ziekte wierp ook donkere schaduwen over het gezin. Op in-
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dringende wijze vertelden Hans, Geralda en Frank daarover in de uitvaart-
dienst.  
 
Toen ik haar enkele jaren geleden weer ontmoette was er veel herkenning 
en dat was goed.  
Op een zeker moment vroeg ze me om haar niet langer Riet te noemen, 
maar Maria, naar haar tweede naam. Dat voelde vreemd aan. Als ik me 
soms vergiste corrigeerde ze me. Zonder dat ze me dat met zoveel woor-
den kon vertellen, ging ik vermoeden dat het niet alleen was, omdat ze 
Maria een mooie naam vond; in haar laatste jaren was ze zich gaan her-
kennen in wat nu juist zo typerend was voor Maria, toen de engel Gabriël 
haar berichtte dat ze zwanger zou worden, namelijk haar openheid en ont-
vankelijkheid voor het woord, dat aan haar zou gaan geschieden. "Laat 
maar gebeuren wat u tegen me gezegd hebt" zijn haar woorden tot de en-
gel. Noem mij niet langer Riet, noem mij Maria. Naar de vrouw die zich op 
zo'n bijzondere wijze door God gekend wist.  
 
Daarom lazen en overdachten we in de uitvaartdienst woorden uit Psalm 
139, waarin de dichter uitspreekt dat God hem beter kent dat hij zichzelf 
kent. Wie je ook bent, hoezeer licht en donker ook in je leven door elkaar 
heenlopen, hoezeer je soms een raadsel bent voor jezelf, je mag er op 
vertrouwen dat God je kent, beter en dieper dan jij je zelf kent. En dat God 
je aanvaardt zoals je bent.  
Wij geloven, dat God zich over  Maria Nicolina heeft ontfermd en haar in 
haar sterven opgenomen heeft in Zijn eeuwig licht.   
   ds Richard Vissinga 
 
 

 Bij de diensten  

• Zondag 6 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst in de Baak, die in 
het teken staat van de diaconale zondag. Henk en Leonie uit Emme-
loord verlenen medewerking aan deze dienst. 

 

• Zondag 13 februari a.s. is er in de Baak een dienst, waarin ds. Van 
Veldhuizen voorgaat. Die dag hopen we met elkaar brood en wijn in de 
Naam van Jezus te delen. Ook ’s avonds in de Ichthuskerk hopen we 
dat te doen in de gezamenlijkheid van Ichthuskerk en de Baak. ’s Mor-
gens lezen we met de kinderen uit Genesis 43 en 44, als het gaat om 
de weg van Benjamin naar de onderkoning in Egypte. 

 

• Zondag 20 februari a.s. hoopt in de Baak opnieuw ds. Van Veldhuizen 
voor te gaan. Dan staan we met de kinderen stil bij Genesis 45 e.v. als 
het aankomt op hereniging van vader Jacob met Jozef. 
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• Zondag 27 februari a.s., de laatste zondag voor de Veertigdagentijd, 
leest ds. Henk van Veldhuizen in de Baak Johannes 11: 45 – 54. 

Woensdag 2 maart a.s. is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd. 
Zondag 6 maart a.s. gaat in de Baak ds. Roodenburg uit Apeldoorn voor.  
 

 Bij de diensten 

• Zondag 30 januari a.s. hoopt ds.Neleke Beimers voor te gaan. 
 

• Zondag 27 februari a.s. wordt een “moment van ontmoeting en samen-
zijn en laagdrempelige viering voorbereid door gemeenteleden. 

 

Kerkenraad 

Zondag 16 januari jl. hebben we in de Baak afscheid genomen van ouder-
ling Jan Riphagen en diaken Hans van de Velde. Beide hebben aangege-
ven, dat zij gezien de ontwikkelingen rond de verhoudingen tussen de Icht-
huskerk en de Baak daarin geen bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen 
dragen. Met dankbaarheid om wat ze gedaan hebben en om wie ze zijn 
hebben we afscheid genomen.  
In diezelfde dienst heeft Saskia Uithof het ambt van ouderling hervat; daar-
naast zijn bevestigd als diaken Tineke Hettema en Ina Schotanus. We zijn 
blij, dat deze drie mensen met hart en ziel, met geloof en inzet het werk in 
de kerkenraad willen ondersteunen en verder helpen. 
 
Daarnaast hebben aangegeven, dat ook Anita Schuurman en Hans van de 
Velde als diaconaal rentmeester betrokken willen zijn bij de diaconie. Daar-
naast heeft ook Jannie van Oenen aangegeven, in het pastoraat als pasto-
raal wijkwerker haar deel bij te willen dragen. Ook hen danken we voor 
deze inzet en we wensen hen een goede en gezegende tijd toe. 
 
Daarnaast is diezelfde zondag ook de naam van Nico Mijnheer afgekondigd 
als kandidaat voor ouderling-kerkrentmeester. Opnieuw treedt – indien er 
geen bezwaren komen – een ervaren bestuurder toe tot de gelederen van 
de kerkenraad. 

Kinderen 

Vanuit het Jeugdhart wordt geworsteld met de plek, die we kinderen willen 
geven in en rond de kerkdiensten, in activiteiten vanuit de kerk. Op het 
moment van schrijven (19 januari jl.) lijkt de coronacrisis vooral een crisis 
van een hoog aantal besmettingen te zijn en minder van ziekenhuisopna-
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mes en druk op de IC’s. Van daaruit lijkt voorzichtig toch weer ruimte te 
komen voor initiatieven rond kerkdiensten en wellicht meer. U wordt op de 
hoogte gehouden, we zullen met u communiceren via Kerkbrief of mail. 

Tenslotte 

Het is met lede ogen, dat ik de ontwikkelingen in onze gezamenlijkheid zich 
zie voltrekken, ik heb er veel verdriet van. Dat neemt niet weg, dat vanuit de 
keuzes die de gemeenten en de kerkenraden maken er opnieuw gezocht 
moet en mag gaan worden naar verbinding met de Heer, die de gemeente 
roept. Op Hem alleen is onze hoop gegrond. 
 
Hoewel het afgelopen herfst niet lukte om met de gemeente bij elkaar te 
komen rond de Nieuwe Bijbelvertaling ’21, is nu toch besloten om deze 
vertaling in de diensten te gaan gebruiken. Ik weet niet, in hoeverre er hier-
in sprake is van gelijktijdigheid, maar de richting is duidelijk. 
 
Voor de diensten in de Baak zijn we nog op zoek naar mannen en vrouwen, 
die het mooi vinden om als lector een belangrijke bijdrage aan de dienst te 
leveren. U krijgt daarin een korte scholing om met elkaar te oefenen in het 
goed voordragen van de lezing van de betreffende zondag. Het is de be-
doeling, dat de groep zo groot wordt, dat u ergens tussen de eens per vier 
tot acht weken aan de beurt bent. U kunt zich melden bij de scriba, Nely 
van der Horst. Leeftijd is van ondergeschikt belang. 
 
Een groep mensen, die vorig jaar al eens bezig is geweest rond dit thema, 
heeft opnieuw het plan opgevat om met elkaar aan geloofsverdieping te 
doen. Het thema is “Ruimte voor de Geest” aan de hand van het boek 
van Jelle de Kok, een collega uit Wilsum. U kunt zich aanmelden bij Johan 
Meijer en ondergetekende. In de loop van de komende tijd zoeken we naar 
mogelijkheden om weer fysiek bij elkaar te komen.  
In het Dienstboek van onze kerk kwam ik het volgende gebed tegen voor in 
de morgen: 

 
“Vandaag wil ik U danken, 

danken zomaar omdat U er bent. 
Ben ik eenzaam of verlaten, 

dan bent U voor mij een thuis. 
Ben ik moe en uitgeput, 

dan geeft Gij nieuwe kracht. 
Ben ik soms hard en koud, 
dan zijt Gij dooi en warmte. 
Ben ik angstig en vol twijfel, 
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dan zijt Gij zekerheid. 
Mijn dromen en verlangens 
blijven bij U steeds levend. 
Mijn vreugde en blijdschap 

kan ik met U delen…” 
Ik wens u en jou gezegende dagen toe. 

 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Henk van Veldhuizen. 
 

De bloemen gingen als groet van de gemeente naar: 

Vanwege de AVG-wetgeving vindt u deze info alleen in d ebezorgde versie 
van ons kerkblad 
 

Jarigen in de maand februari 2022: 

In de komende maand hopen de volgende gemeenteleden hun 75e of 75+ 
verjaardag te vieren: 
Vanwege de AVG-wetgeving vindt u deze info alleen in de bezorgde versie 
van ons kerkblad 
 
Iedereen, en natuurlijk ook degenen die in de komende maand jarig zijn 
maar hier niet vermeld staan, een fijne dag toegewenst en alle goeds en 
zegen voor het nieuwe levensjaar. 
 

 Diaconaat 

Besteding diaconiecollecten maand februari 2022  

 
6 februari diaconale zondag met als speciaal doel World Vision. 

World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen 
en opgroeien in een veilige leefomgeving. Om dit te berei-
ken werken ze nauw samen met de familie zelf, de omge-
ving en lokale en internationale organisaties. In 100 ver-
schillende landen bereiken ze jaarlijks miljoenen mensen 
met noodhulp en duurzame ontwikkeling. World Vision 
maakt geen onderscheid naar geloof, etniciteit of politieke 
overtuiging. World Vision pakt de oorzaken van armoede en 
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onrecht aan. Verdere uitleg en presentatie op zondag 6 fe-
bruari in de dienst.  

 
13 februari  Kerk in Actie Werelddiaconaat. Oeganda; goed boeren 

in een lastig klimaat.  
 Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor 

steeds meer droogte en overstromingen. Het wordt steeds 
moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegande-
se Anglicaanse kerk steunt de boeren en boerinnen in hun 
strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op de-
monstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebesten-
dige zaden en hout besparende ovens, door bomen te plan-
ten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het 
klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan ande-
ren.  

 
20 februari Collecte voor de plaatselijke voedselbank. Omzien naar 

elkaar juist in deze tijd van  corona.  
 
27 februari  Collecte voor de diaconie; met uw gift kunnen wij als ge-

meente anderen helpen.  
 
6 maart  Kerk in Actie; zending in Rwanda. Met zusters werken 

aan gezond eten. In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% 
van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan 
grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Een gewas 
verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwan-
dese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen 
op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt 
en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne 
landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boe-
ren in hun eigen dorp.  

 Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezon-
de voeding geven.  

 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in februari.  U kunt 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 kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg over de werking 
van GIVT staat op de website.  Hebt u hulp nodig voor het installeren van 
de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.  
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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. 

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand 
december. Dit is het totaalbedrag van de beide kerken. U hebt als gemeen-
te trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie!  Het 
totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
  

Datum Bestemd voor Bedrag 

5 dec.   Leger des Heils         719,02 

12 dec.  Diaconie         140,51 

19 dec.  World Vision         275,19 

25/26 dec.  KIA kinderen in de knel in Griekenland         589,59 

31 dec.  Wycliffe bijbelvertalers           33,62 

                                                              Totaal  €   1757,93 

 
 

• Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de 
beide diaconieën! 

 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/toekomstgericht-leven-een-duurzame-
appelboom/ 

Financiële actie diaconie.                                                                                                                                   
In december was er bij het kontaktblad een acceptgiro voor een extra finan-
ciële bijdrage voor de beide diaconieën. Uw reactie is hartverwarmend en 
gaat nog door. De opbrengst voor beide kerken samen is bijna 6000 euro. 
Daar zijn wij bijzonder blij mee en willen u allemaal heel hartelijk bedanken 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/toekomstgericht-leven-een-duurzame-appelboom/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/toekomstgericht-leven-een-duurzame-appelboom/
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voor al uw giften. Mocht u nog uw bijdrage willen overmaken dan kan dat 
op bovenstaande rekeningnummers.  

Diaconale zondag op 6 februari: 

Op zondag 6 februari is de diaconale zondag in de Baak met als speciaal 
doel de kinderen van World Vision. Deze dienst is onder leiding van Leonie 
en met muzikale begeleiding van Henk en Leonie uit Emmeloord. Henk en 
Leonie zijn ambassadeurs van World Vision. Zij verzorgen de gehele dienst 
met muziek en zang en zullen ook vertellen over hun werk voor World Visi-
on. Het belooft een heel mooie dienst te worden. Het collectedoel wordt van 
harte bij u aanbevolen. 

Veertigdagen kalender 2022: Alles komt goed?!                                                                                   
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de 
veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van 
deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Te-
gelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zon-
der pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al 
iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt. U kunt de gratis 
veertigdagentijd kalender bestellen op:   
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 

Ook kunt u elke dag online het thema volgen via pe-
trus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.  Nu alvast een heel goede veer-
tigdagentijd toegewenst.   

Omzien naar elkaar  

We leven nog steeds en opnieuw in deze bijzondere coronatijd, 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 te veel 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 Joop Dijkman of Jan Riphagen. Via de 
telefoon 0651610276 of via de mail: jan.riphagen@pknhasselt.nl  

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/
mailto:jan.riphagen@pknhasselt.nl
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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.  
 
Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland ??!!! 
Naastenliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar help 
mee met de opstart van SchuldHulpMaatje Zwartewaterland.  
 
Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er financiële pro-
blemen zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet 
u? Het klinkt misschien niet logisch, maar geld geven is niet de oplossing. 
Mensen met schulden hebben een ander nodig om vervolgens samen hun 
schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend oor 
biedt en zonder verwijten praktisch helpt. 
 
Door stress de grip kwijt 
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder 
kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets 
eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend 
worden. En zo raken ze steeds verder in de problemen. Geld geven heeft 
dan net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is bege-
leiding door een deskundige en goed opgeleide vrijwilliger.  
 
Een Maatje helpt 
Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op 
een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te 
betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat 
overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële ge-
drag. 
 
Diaconie en SchuldHulpMaatje 
Samen met SchuldHulpMaatje gaan verschillende kerken in Zwartewater-
land SchuldHulpMaatje opstarten zoals op verschillende plaatsen in de 
omgeving al is gedaan. We zoeken werkgroepleden, bestuurders en coör-
dinatoren. En daarnaast zoeken wij ook  schuldhulpmaatjes, deze schuld-
hulpmaatjes krijgen een gedegen opleiding om de mensen die in nood zit-
ten te begeleiden. Ben u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie dan kunt 
contact opnemen met Wil Kappert via wil.kappert@pknhasselt.nl.  
 
 

Zolang er hoop is 

mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl
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Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling 

en toch blijven zingen in het duister 
 

Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat. 

 
Is bij de storm op zee land ontdekken. 

is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan. 
 

Zolang er hoop is, zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je in zijn handen houden. 

 
Henri Nouwen uit openingen rond geloof, hoop en liefde. 

 

  Van de Kerkrentmeesters 

Rekeningnummers vrijwillige bijdragen en giften 

We zijn als Kerkrentmeesters bezig om de administratie te automatiseren, 
daar hebben we uw hulp bij nodig. Vandaar het verzoek om voor het over-
boeken van uw vrijwillige bijdrage en giften voor de Kerk het rekening-
nummer van de SKG-bank: NL82 RABO 0373 7111 58 te gebruiken. 
 
Voor het bestellen van de collectemunten het rekeningnummer van de 
Rabobank: NL50 RABO 0325 6017 71 te gebruiken? 
 
Ons voornemen is om het rekeningnummer van de ING bank:  
NL93 INGB 0000 9604 89 in de loop van volgend jaar op te heffen, omdat 
daar weinig gebruik van wordt gemaakt. 
Zou u voor de giften aan de Diaconie van de Ichthuskerk het rekening-
nummer van de Rabobank: NL18 RABO 0325 6026 38 willen gebruiken. 
 
Dit is om extra boekingen tussen de diverse rekeningen te verminderen en 
daardoor het penningmeesterschap te verlichten. Verder doen we een be-
roep op u om te overwegen deze functie te gaan vervullen. Ook financiële 
taken binnen de kerk zijn uw verantwoordelijkheid. 
Bij voorbaat onze dank voor Uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet de Kerkrentmeesters van de Ichthuskerk 
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  Van de Kerkrentmeesters 
Aktie kerkbalans 2022 
Op 15 januari is de actie kerkbalans van start gegaan. Het thema is : “Geef 
vandaag voor de kerk van morgen!” 
Alle leden  van 18 jaar en ouder, krijgen persoonlijk een brief overhandigd, 
met het verzoek om een bijdrage. Onze kerken krijgen geen subsidie. De 
Ichthuskerk en de Baak zijn dus, financieel gezien, geheel afhankelijk van 
mensen zoals u, die de kerk een warm hart toedragen. Is de kerk voor u 
ook een bron van inspiratie, verdieping en ontmoeting? Doe dan mee met 
kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in! Graag ook extra 
aandacht voor de begeleidende brief.  
De vrijwilligers brengen de brieven rond in de week van 15 tot en met 
21 januari. En in de week van 24 januari wordt de antwoordenvelop 
weer opgehaald.  
Naast geld zijn er ook mensen nodig, die willen helpen met het vele werk 
wat er binnen de kerk gedaan moet worden. Daarom ontvangt u ook een 
formulier waarop u kunt aangeven welk vrijwilligerswerk u zou willen doen.  
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage en inzet! 
College van Kerkrentmeesters de Baak 

   Berichten 
Actuele informatie vanuit de gemeente van de kerkenraad 
Deze informatie vinden jullie in de tweeweeksbrief die, zoals de naam al 
doet vermoeden, tweewekelijks wordt uitgebracht en grotendeels per mail 
wordt verzonden. 
 

Bedankjes 

Blij verrast was ik met de vele kaarten, bloemen en lieve telefoontjes  
die ik met mijn verjaardag heb ontvangen. 
Het heeft me daadwerkelijk goed gedaan! 
Hartelijk dank. 
 
Sely Sikkema –Dijkstra 
 

  
Bedankt voor de felicitaties, kaarten en bloemen voor ons 40 jarig huwelijk. 
Het werd zo voor ons een onvergetelijke dag en ondanks 
de beperkingen vanwege corona kijken we er goed op terug. 
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Drikus en Lida Joling 

 

Kindernevendienst 

Beste kinderen.... 
 
Gelukkig zijn de scholen weer open en mogen jullie je vriendjes en vrien-
dinnetjes weer ontmoeten op school! 
En vanaf zondag 23 januari mogen we elkaar ook ein-de-lijk weer ontmoe-
ten in de kerk! Wij, als leiding, kijken er erg naar uit om jullie weer te zien, 
met jullie een Bijbelverhaal te lezen en leuke dingen te doen! 
Red je het niet om naar de kerk te komen, dan kan er alsnog een verwer-
king geprint worden, zodat je op afstand toch nog mee kunt doen! De ver-
werking en evt. het verhaal vind je als bijlage in de wekelijkse liturgie die 
per mail naar alle leden verzonden wordt. 
We zien je graag weer in de kerk! Tot gauw! 
 
Groetjes, de leiding van de Kindernevendienst. 

Jeugd  18+  

Zondag 13 januari heeft een groep 18+ jeugd met elkaar gewandeld. En 
mooie wandeling langs de veldschuur naar de vogel-kijkhut in Zwartewater-
klooster. Daar hebben ze gezellig koffie/thee gedronken met elkaar. Wat 
zijn deze initiatieven toch mooi. Het thema waar tijdens de wandeling over 
is gesproken is: “verbinding”. Dit is toch wel een toepasselijk thema in de 
situatie binnen de kerken. 
 
Met elkaar werd de ‘conclusie’ getrokken dat verbinding een sleutelrol kan 
zijn binnen de gemeentes. Iedereen kan hier wat in betekenen met onze 
eigen ballast maar ook met onze kwaliteiten. Het begint wel met de bereid-
heid om je open te stellen voor de ander…. 
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Jeughart 

Het jeugdhart komt binnen kort online bij elkaar. Onder andere om te praten 
over de mogelijkheden die nu hopelijk ontstaan nu er wat versoepelingen 
aan lijken te komen. Hier wordt erg naar uit gekeken. Hopelijk kunnen er  
binnenkort plannen gemaakt en gedeeld worden.   

  Berichten 
Moment van bezinning en samenzijn  
Zondagmorgen 27 februari: dienst zonder dominee …. 
U hebt het waarschijnlijk al gelezen: tijdens (veelal) de laatste zondag van 
de maand zal er in onze kerkdiensten geen dominee aanwezig zijn en ho-
pen we deze diensten inhoud te geven met eigen gemeenteleden. 
Daarbij kwam gelijktijdig de vraag: wie wil voor het eerst op 27 februari de-
ze uitdaging aangaan? 
 
Wij zijn op die uitnodiging ingegaan, in het vertrouwen dat meerdere broe-
ders en zusters ons met raad en daad daarbij willen helpen en/of al vooruit 
willen kijken voor invulling van de volgende diensten, door hiervoor mis-
schien al mensen warm te maken. 
 
We hopen dat jong en oud zich zal laten zien en horen, dat we elkaar vanuit 
ons geloof mogen inspireren en samen kunnen zijn, zodat er ook door mid-
del van deze diensten mooie contacten kunnen ontstaan in ons kerkelijk 
gebeuren. 
Wilmie Dorgelo, Willy Swint, Annet van Dijk, Aly Hilberts 
 
 
Werkgroep zustergemeente. 
Ongeveer half december heeft Kees Jansen een mail aan de kerkenraad 
van Nosislav gestuurd. Kees heeft daarin een gezegende kerst-groet en de 
beste wensen voor 2022 gezet. Helaas was het afgelopen jaar weer niet 
mogelijk om de kerstgroetactie te sturen door de beperkende maatregelen  
ten gevolge van het coronavirus.  Met Kerst kreeg Kees een kerst-wens 
terug van Vladimir Lukl de voorzitter van de kerkenraad en al is het een 
beetje laat, ik wil hem u toch niet onthouden. 
 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep, Jenneke Harink. 
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  Activiteiten 

Er is gevraagd om het volgende onder uw aandacht te brengen in het 
kerkblad. Er is veel animo en initiatiefnemers willen die graag Zwar t-
waterland breed maken. 

Praatgroep ouder van LHBT’er 

Je kind komt uit de kast. Dat is even schrikken en tegelijk is het iets 
goeds: je kind deelt met je wat hij of zij ontdekt heeft over zichzelf. Dat 
kan een hele opluchting zijn, of een complete verrassing, maar in ieder 
geval leer je je kind beter kennen en heb je het over dingen die wezen-
lijk zijn voor hem of haar.  

Een coming out maakt van alles los. Dingen die voorheen vanzelfspre-
kend waren, zijn dat niet meer. En misschien ervaar je op sommige pun-
ten eerder verwijdering: “ik begrijp mijn kind niet meer.” Het roept vragen 
op over je geloof en ook over je eigen identiteit. Jouw toekomst en dat 
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van je kind ziet er anders uit dan je verwacht had en je raakt misschien 
wel teleurgesteld over je omgeving, je kind of jezelf.  

Wat zou het dan fijn zijn om te kunnen praten met andere ouders die 
hetzelfde meegemaakt hebben of doormaken. Wat zou het fijn zijn om 
samen te leren hoe je van je kind kunt houden en van jezelf. En hoe je 
dit samen met God doet.  

Daarom wil ik een praatgroep beginnen van christelijke ouders in Zwar-
tewaterland die hun ervaringen delen met elkaar. Gewoon omdat je het 
fijn vindt om erover te kunnen praten of omdat je er erg mee worstelt. 
Gewoon om elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien.  

Het doel van de praatgroep is om ervaringen te delen en daarvan te 
leren. We gaan niet in gesprek om elkaar te overtuigen van standpun-
ten, maar we luisteren met aandacht voor elkaar en spreken rondom 
een open Bijbel. Jouw geloofsopvatting en visie worden gerespecteerd, 
net als dat van een ander. Ik zal als gespreksleider zorg dragen voor 
een veilige plek en ik zal het doel bewaken. 

Mijn naam is Arjo Riemer, ik ben 32 jaar, getrouwd en vader van drie 
kinderen (5, 3 en 1 jaar oud). Ik ben predikant in Zwartsluis. In mijn fami-
lie heb ik geen ervaring met coming outs. Dat zie ik als een voordeel: ik 
kan luisteren en leiding geven aan het gesprek zonder mijn eigen erva-
ring mee te nemen. Wat God van mij vraagt is om mijn naaste lief te 
hebben, daarom wil ik deze praatgroep beginnen. 

Ben je ouder van een LHBT’er en zou je met andere ouders in gesprek 
willen gaan om ervaringen te delen en om naar elkaar om te zien? Stuur 
dan een mailtje naar predikant@gkvzwartsluis.nl. Als je vragen of twij-
fels hebt, mail of bel me gerust. Bij voldoende aanmeldingen zullen we 
D.V. in januari een start maken met de praatgroep. 

ds.ArjoRiemer                   predikant@gkvzwartsluis.nl, 06-28639101 

Vorming en toerusting 

Als de omstandigheden voor wat betreft corona het toelaten, willen we als 
meditatiekring Vacare bij elkaar komen op vrijdag 28 januari 2022 en op 
vrijdag 25 februari 2022 om 9.30 uur in de grote consistorie van de Ichthus-
kerk.  

mailto:predikant@gkvzwartsluis.nl
mailto:predikant@gkvzwartsluis.nl
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Papieren liturgie 

Veel leden van de gemeente ontvangen vrijdags de liturgie van de dienst 
op de volgende zondag per mail. Er zijn ook nog leden die liever een papie-
ren liturgie hebben. Dat kan, er zijn nu nog ongeveer 20 gemeenteleden die 
de liturgie op papier krijgen. Wilt u dat ook, of hebt u geen papieren liturgie 
meer nodig, dan kun u dat doorgeven aan: Lianne Snijder,  

   Bezorging liturgie 

Contactadres:   

Lianne Snijder. mail: liannesnijder@live.nl ,tel. 038-4773014 of whatsapp 
06-12237538  

30 januari Fam. Hulzebosch 

06 februari Janet van Dijk 

13 februari Margriet de Boer 

20 februari Lianne Snijder 

27 februari Louise van Dijk 

Overzicht Kerkdiensten in de Baak en Ichtuskerk 
Zondag 30 januari 10.00 uur 

 
                                                                                                   

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

Voorganger: ds. N Beimers 
Organist: Henk Schoonewelle 
Deurcollecte: onderhoudsfonds Scha-
kel 
 
Kindernevendienst: 
Fancy Brinkman, Marieke Booij, 
Jenyna van der Werf, Lydia Touwen  
Crèche: Heleen Seinen 

Zondag 6 februari 10.00 uur 
 

Gezamenlijke dienst 
Muzikale en inhoudelijke leiding: Henk en Leonie 

Deurcollecte: Lief en leed 
 

Kindernevendienst: 
Heleen Seinen, Claudia Last 

Rianne den Boer, Annelies van den Berg 
Creche: Chantal van Dijk 

mailto:liannesnijder@live.nl


  

 
- 22 - 

Zondag 13 februari 
Heilig avondmaal 

 
                                                                                                   

Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Gert Jan Raidt 
Deurcollecte: Orgelfonds 

Voorganger: Ds. M Develing  
Organist: Arjan Wegerif 
Deurcollecte: orgelfonds 
 
Kindernevendienst: 
Karin Riezebosch, Lisanne Habers 
Karlien Dikken, Marjanne van den Berg’ 
Crèche: Angelique Bergman  

Zondag 13 februari 19.00 uur 
Heilig avondmaal 

                    Gezamenlijke dienst 
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 

Organist: Evan Bogerd 
Deurcollecte: orgelfonds 

Zondag 20 februari 10.00 uur  
 

                                                                                                   
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Olga Klaassen 
Deurcollecte: Verwarmingsfonds 
 
Kindernevendienst: 
Gerda Buter, Annelies van den Berg 
Maroeska Buter, Marieke Booij 
Crèche: Tineke Visscher 

Voorganger: Ds. N. Beimers 
Organist: Luuk Schuurman  
Deurcollecte: Verwarmingsfonds 
 
 

Zondag 27 februari 10.00 uur  
 

                                                                                                   
Voorganger:ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Sienke van der Steege 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
 

Dienst verzorgd door gemeenteleden 
Organist: Arjan Wegerif 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds kerk 
 
Kindernevendienst: 
Fancy Brinkman, Gerda van Dijk 
Jenyna van der Werf, Lydia Touwen 
Crèche: Annemarie Visscher 

Ps. De genoemde kerk is niet helemaal open voor ‘spontane’ kerkgang; u 
kunt meevieren via ‘Kerkdienstgemist’ en het genoemde gebouw of – als de 
coronasituatie het toestaat – u aanmelden voor bezoek aan de kerkdienst. 
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