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Volgend “Kontaktblad Ichthus” 

Kopij 

De kopij voor het eerstvolgende “Kontaktblad 
Ichthus” graag uiterlijk woensdag 17 maart 
aanstaande inleveren bij: de redactie. 
gez.kerkblad@pknhasselt.nl  

Verschijning 

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt 
rond donderdag 25 maart 

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. 773 stuks. 
 
Redactie: 
Karin Hekman 
Gasthuisstraat 9 
038-7852584 
 
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:gez.kerkblad@pknhasselt.nl
mailto:drikusjoling@hotmail.com
http://www.pknhasselt.nl/
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De graankorrel 
Nav Johannes 12: 20 – 33 
 
Vind je dat geen bizar verhaal? Op een feest, waar mensen vanuit het bui-
tenland naar Jezus toekomen om hem te spreken, spreekt Jezus juist over 
de dood die hem te wachten staat. En dat niet alleen, Hij verklaart ook die 
dood te omarmen, te aanvaarden als de weg van God naar leven, Gods 
leven. En tegen de tendens van ons bestaan in zegt Hij: “Wie zijn leven 
liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het 
voor het eeuwige leven.” Begrijp me goed, dit hier is geen pleidooi voor 
zelfdoding of iets dergelijks. Het is ook geen oproep om het lijden en de 
dood op te zoeken. Daar gaat het Jezus niet om. 
Het gaat Hem om de weg van de korrel, de graankorrel. Alleen als die zich-
zelf geeft, helemaal geeft met het oog op zijn bestemming, pas dan ontstaat 
er een nieuwe weg. Voor Jezus was dat duidelijk: de liefde van God voor 
alle mensen, voor heilige en zondige mensen wordt zichtbaar in zijn weg 
van loslaten van het leven, toevertrouwen aan de hand van God die met 
Hem meetrekt door de dood heen naar het nieuwe leven. Een onbestaan-
bare weg, waar Hij zich helemaal aan geeft in alle geloof en vertrouwen. 
Ik kijk naar het leven van de kerk in deze tijd, ook in deze corona-tijd. Eerlijk 
gezegd en misschien wel met grote woorden: ik lijd eraan. Ik ervaar verlies. 
Ik ervaar pijn en teleurstelling. Aan de ene kant omdat we elkaar niet ont-
moeten zoals we gewend waren: geen kerkdiensten, geen jeugd- en jonge-
renwerk, geen winterwerk, vergaderen op afstand. Maar ik ervaar ook angst 
en zorg: gaat de traditie van onze kerk niet verloren in deze tijd? Haken de 
mensen en zeker de jonge mensen niet af? Waarom is er zoveel geestelijke 
‘doodsheid’ in en misschien ook wel om ons heen? 
Ik kijk naar Jezus. Misschien was het in zijn tijd van aards leven niet wezen-
lijk anders. Misschien was er zorg om de onderdrukking door de Romeinen, 
was er de angst dat de gemeenschap zich zou aanpassen aan de cultuur 
van die dagen, was er de ervaring dat de Geest van God en het vertrouwen 
op zijn liefde niet gevoeld werd. En dan toch zegt Jezus: “Wie mij dient 
moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal 
door de Vader geëerd worden.” En vervolgens ging Jezus zijn weg van het 
kruis, van pijn en lijden, van eenzaamheid en strijd. Maar Hij ging deze weg 
ten volle.  
 
En wij? Jij en ik? Wat verdragen wij van deze weg van Jezus in ons eigen 
leven? Durven wij, kunnen wij in deze veertigdagentijd onszelf, onze eigen 
‘ik’ los te laten, te verliezen, als het ware aan onszelf te sterven? In het 
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vertrouwen, dat we in de Heer weer zullen opstaan als de mens, die Hij in 
ons ziet? 
Ds. Henk van Veldhuizen. 

  Van het Pastoraat 

Meeleven met elkaar 

Niet alle zieken worden genoemd, niet elke keer is er iets nieuws te melden 
over mensen die al langere tijd met ziekte of zorgen te maken hebben, niet 
iedereen stelt er prijs op genoemd te worden.  
Ook zijn er mensen die wachten op een noodzakelijke operatie. Spannend 
is het al dat je geopereerd moet worden en nog spannender als het steeds 
uitgesteld wordt door de corona. Houd moed!  
En gelukkig zijn er ook mensen die weer hersteld/herstellend zijn en daar 
dankbaar voor zijn. 
We hopen dat u zich allen gedragen voelt door onze gebeden voor u, in de 
kerk en ook persoonlijk thuis. Voor iedereen Gods nabijheid en kracht toe-
gewenst! 
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. 
 
Bij de diensten 

• Zondag 7 maart a.s., wordt vanuit het kindermateriaal de lezing 
aangeboden van Johannes 2: 13 – 22 over de tempelreiniging. Ds. 
Richard Vissinga is dan de voorganger. 

• Woensdag 10 maart a.s. is het Biddag voor gewas en arbeid. Om 
19.30 uur hoopt ds. Van Veldhuizen voor te gaan in een kort 
avondgebed. 

• Zondag 14 maart a.s., de vierde zondag van de veertigdagentijd, 
hebben we een jeugddienst, die verzorgd wordt door de band 
4Tune uit Hardinxveld. Deze dienst staat in het teken van de Pas-
sion, waarbij deze band de muziek en de teksten voor haar reke-
ning neemt. 

• Zondag 21 maart a.s. de vijfde zondag van de veertigdagentijd, 
zouden we een kerk vol hebben met kinderen van De Driemaster 
en hun ouders. Dat kan in deze dagen uiteraard niet. In deze dienst 
lezen we met de kinderen van de nevendienst Johannes 12: 20 – 
33 over de graankorrel, die zich verloren geeft in de aarde. 
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• Zondag 28 maart, de zesde zondag van de veertigdagentijd, staat 
zowel in het teken van Palmpasen als van Passiezondag: het is het 
verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en de start van het 
grote lijden in Gods Naam van deze Mensenzoon. We lezen met de 
nevendienst Marcus 11: 1 – 11. 

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 wil dragen voor de 
gebeden van de komende zondag, dit voor de vrijdag aan de scriba van de 
kerkenraad te laten. Dan zal Hans Maat ervoor zorgen, dat of de oudeling 
van dienst of de predikant van dienst hiervan op de hoogte is. U kunt hem 
mailen onder scriba@pknhasselt.nl 

Tenslotte 

Geweldig! Verbazingwekkend en hoopgevend, dat was wat mij betreft het 
bericht over de opbrengst van de actie Kerkbalans 2021. De respons uit 
onze gemeenschap bevestigt en versterkt het vertrouwen in onze geza-
menlijke toekomst in de naam van onze Heer. Ondanks alle beperkingen 
van deze corona-tijd, waar we allemaal ‘last van hebben’, verstaan we onze 
kerkelijke gemeenschap als een gemeenschap waar we onze verantwoor-
delijkheid voor willen nemen. Eerlijk gezegd, dit geeft mij moed. En met 
verwachting kijk ik uit naar wat er in de rest van dit jaar gaat gebeuren. 
Zoals onlangs in de Kerkbrief aangegeven zijn we begonnen met een kleine 
gesprekskring rond het boek “Ruimte voor de Geest” van ds. Jelle de Kok. 
Met een kleine tiental mensen uit ons midden lezen en bidden we, verbon-
den via de techniek van Microsoft Teams. En hoe afstandelijk ook, het voelt 
zo rijk om elkaar via dit medium te ontmoeten en te bemoedigen. 
In de week van 1 tot en met 7 maart a.s. heb ik vrij. In voorkomende geval-
len kunt u contact opnemen met ds. Richard Vissinga, tel. 2000327 of 06-
29273290. 
Wat was het heerlijk, dat we ook nog even konden ‘genieten’ van de won-
derlijke witte wereld van sneeuw en ijs. Ik heb zelfs nog even op de schaat-
sen gestaan op de Dedemsvaart. Of dat dat nu helemaal verstandig was, 
laten we maar in het midden. Maar heerlijk was het wel. Nu de laatste 

mailto:scriba.ichthus@pknhasselt.nl
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sneeuwresten smelten en we op weg zijn naar lenteachtige temperaturen, 
begint het steeds meer te kriebelen om erop uit te trekken. Maar nog steeds 
zijn we beperkt door de maatregelen tegen corona. En daarom opnieuw:  
Houd vol! Heb lief! 
Voor deze tijd in ons leven en in onze wereld houd ik me maar vast aan de 
woorden van lied 538: 3 uit ons liedboek: 
 

“Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden / de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, / de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, / de kommer en de koorts.” 
Met daarbij in gedachten, dat ook onze Heer Jezus deze weg voor de men-

sen, voor ons is gegaan. 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Henk van Veldhuizen. 
 
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 maart 2021. 

 
07 maart Kerk in Actie: zending Libanon - Wilbert van Saane, 

theologiedocent in Beiroet. Voor de kerk in het Midden-
Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East 
School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor lan-
den als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert 
van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theo-
logie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-
studenten. Na hun studie keren keren de kersverse predi-
kanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te lei-

den.  
 
10 maart  Collecte voor de diaconie; met uw gift kunnen wij als ge-

meente anderen helpen.  
 
14 maart  Jeugddoel Wereldouders. Kinderen hebben recht op 

medische zorg: Vaccinaties en hygiënemiddelen voor 
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kwetsbare kinderen in Honduras. Het kindersterftecijfer in 
Latijns-Amerika ligt hoog. Veelal sterven kinderen aan ziek-
tes die over het algemeen goed behandeld kunnen worden. 
Kinderen die in het kind hulpprogramma van Wereld Ou-
ders zitten, kunnen rekenen op deze medische zorg. Al on-
ze locaties beschikken over een kleine interne en externe 
kliniek waar medische basiszorg wordt verleend. Kwetsbare 
gezinnen in de nabije omgeving kunnen ook gebruik maken 
van deze medische voorzieningen. Voor specialistische 
hulp gaan de kinderen met een begeleider naar een nabij-
gelegen ziekenhuis. Kinderen met een beperking biedt We-
reld Ouders specialistische zorg zoals logopedie en fysio-
therapie, ongeacht of ze bij ons wonen of niet.  Zie ook 
www.wereldouders.nl  

 
21 maart  Kerk in Actie: werelddiaconaat; Indonesië - Een beter 

inkomen voor Javaanse boeren. Op het Indonesische ei-
land Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kun-
nen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk 
boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hier-
door zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en 
krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het 
verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere land-
bouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo 
weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goe-
de landbouw bedrijft. 

 
28 maart  Kerk in Actie: Jong Protestant, PaasChallenge: ontdek-

ken wat Pasen is. Wat betekent Pasen en wat betekent 
het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar 
meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in 
groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die 
wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is 
gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrach-
ten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken 
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen 
nieuw leven mogelijk is. 

 
01 april  Dorpshuis Roemenie. Buitenland project, waarbij onze 

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

http://www.wereldouders.nl/
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Hierboven staan de collectes voor de zondagen in maart. Omdat we niet 
met de collectezak kunnen collecteren kunt u elke week uw bijdrage over-
maken 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 web-
site.   
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 wordt 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.  

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand. 

Hieronder staan de opbrengsten van de collectes van de maand januari. U 
heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de 
diaconie. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  

  
Datum Bestemd voor Bedrag 

1 jan.  Stichting de Hoop        94,18 

10 jan.  RAC     193,03 

17 jan.  Noodhulp aan Armenië     195,22  

24 jan. Stichting GAVE      216,73 

31 jan.  Stichting de Wijkwieg in Genemuiden     143,75   

                                                              Totaal  €  842,91 

 
Daarnaast hebben wij verschillende giften ontvangen voor “kerkdienstge-
mist”! Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de 
gezamenlijke diaconie! 
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Paasgroetenactie 2021 

Waar en hoe je gevangen zit, je kunt niet in vrijheid leven en het kan ons 
allemaal overkomen. 
Jezus roept ons op om van gevangenen weer medemensen te maken. 
 
In het vorige kontaktblad stond een oproep om te helpen kaarten te schrij-
ven voor de gevangenen, we hebben hierop veel spontane reacties gekre-
gen en al onze kaarten worden naar een gevangene gestuurd, zelfs in co-
ronatijd! Heel erg bedankt namens de diaconie.     

De 40 dagentijd 2021: Ik ben er voor jou! 

Deze maand start het project: de zeven werken van barmhartigheid: ik ben 
er voor jou. 
Alle gemeenteleden hebben vorige week een pakketje door de brievenbus 
gekregen met informatie over de 40 dagen op weg naar Pasen.  
De 40 dagenkalender van de PKN zit in dit pakketje en daarnaast zit er 
voor elke week een envelop (met een cijfer erop) in het pakketje.  
Elke week is er een thema; de envelop met week 1 erop was voor de week 
van 21 februari. Week 2 is voor de week van 28 februari, week 3 is voor de 
week van 7 maart enz. 
We komen op deze manier met zijn allen in 7 weken bij Pasen uit en wij 
hopen dat u veel inspiratie zult opdoen in de komende weken!   

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 en omzien naar elkaar.  
Misschien heeft iemand hulp nodig: 

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. 
Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.  
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. 
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Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD 
VOL.  

   Van de Kerkrentmeesters 

GIVT 
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Actie Kerkbalans 2021 

Na een gezamenlijke telavond kunnen wij u mededelen dat de actie kerkba-
lans 2021 een voorlopige tussenstand aan financiële toezeggingen heeft 
opgeleverd:  
Voor de Baak is de voorlopige opbrengst: € 103.500 (hiervan is 94% van 
alle toezeggingsformulieren binnen). Dit bedrag is beduidend meer dan het 
begrote bedrag van  
€ 98.963 en ook meer dan het bedrag van vorig jaar, namelijk € 101.500.  
 
Voor de Ichthus is de voorlopige opbrengst: € 83.989  (hiervan is 96% van 
de toezeggingsformulieren binnen). Begroot voor 2021 is een bedrag van € 
85.800 en Actie kerkbalans 2020 betrof € 88.000. 
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Mocht de antwoordenvelop nog niet bij u zijn opgehaald kunt u deze nog 
steeds inleveren. (dit mag aan van Dedemlaan 1) 
 
Blij verheugd met deze opbrengst en onze hartelijke dank voor al uw toe-
zeggingen!  
En natuurlijk willen wij onze hartelijke dank uitspreken naar alle lopers voor 
het brengen en halen van de enveloppen!   
Kerkrentmeesters van de Baak en de Ichthuskerk 

  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

3-jan Onderhoud dak  €       56,23 

10-jan Créche / Kindernevendienst  €       97,92 

17-jan Lief en Leed  €       86,69 

24-jan Verwarmingsfonds  €     103,45 

31-jan Onderhoudsfonds  €       95,55 

Totaal  €     439,84  
 
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 

Jeugdwerker Willem Klapwijk 

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad gezocht naar een kerkelijk 
jeugdwerker die onze gemeenten gaat bijstaan in het geven van een nieu-
we impuls aan het jeugdwerk.  
Wij zijn verheugd te kunnen laten weten dat we daar in geslaagd zijn.  
Per 1 maart aanstaande gaat Willem Klapwijk, voor de periode van een half 
jaar, bij ons aan de slag. Hij zal zich gaan toeleggen op het in de steigers 
zetten van een toekomstbestendig jeugdwerk, waarbij jongeren en ouders 
nadrukkelijk zullen worden betrokken. Wij wensen Willem daarbij God’s 
zegen en een mooie samenwerking toe binnen onze gemeenten.  
In dit kerkblad zal Willem zichzelf nader voorstellen.  

Beste gemeenteleden,  

Vanaf 1 maart 2021 mag ik ruim een dag in 

de week jullie jeugdwerk en ouders onder-

steunen als jeugdwerkadviseur. Ook hoop ik 

vele jongeren en kinderen te ontmoeten. Een 

goede reden om mijzelf aan jullie voor te 

stellen met een plaatje en een praatje:  

Ik ben Willem Klapwijk, ruim 30 jaar geleden 

geboren op Curaçao. Na 12 jaar op de Antil-

len en 8 jaar in de provincie Groningen, woon 

ik nu al 10 jaar met plezier in Zwolle, samen 

met mijn vrouw Willeke en mijn kinderen Jip 

(5) en Vera(3). Aan het eind van mijn oplei-

ding HBO Theologie/Kerkelijk werk heb ik de 

minor ‘jongerenwerk’ gevolgd. Ik heb hart voor jongeren, en hart voor Je-

zus. Daarom is het mijn missie alle jongeren te vertellen over Jezus’ liefde 

voor hen. Als jongerenwerker bij Youth for Christ in Zwolle doe ik dat vooral 

door relaties op te bouwen met de kinderen uit de wijk waar ik woon, door 

hen op te zoeken en met ze te voetballen. Als jeugdwerkadviseur in jullie 

gemeente zal ik dat vooral doen door jullie als ouders en jeugdwerkers te 

adviseren over het jeugdwerk. Om zo met jullie een toekomstbestendig 

jeugdwerk te bouwen: Met de kracht van het huidige werk, het enthousias-

me om het geloof door te geven en door de kansen te benutten waardoor 

de jeugd zich thuis voelt in Gods kerk.  
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Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten, en samen alle jongeren in Hasselt 

Jezus’ liefde voor hen te laten zien! Voel u vrij om contact met mij op te 

nemen. Dit kan via willem.klapwijk@pknhasselt.nl of 06-23785530 

Hartelijke groet, Willem Klapwijk.  

Online Kindernevendienst 

U bent van de kindernevendienst gewend dat er wekelijks het bijbelverhaal 
en verwerkingen van desbetreffende zondag met de liturgie wordt meege-
zonden, maar vanaf 21 februari willen we kindernevendienst via Teams 
gaan organiseren. We kijken er naar uit om de kinderen weer te zien en 
actief met ze bezig te gaan rond het bijbelverhaal. 
Elke zondag zal na het kindermoment in de kerk via teams de kinderneven-
dienst worden opgestart. Per week kunt u uw zoon(s)/dochter(s) aanmelden 
via het mailadres: kindernevendienst@pknhasselt.nl. Vermeld hierbij het 
emailadres waarop we uw kind(eren) kunnen uitnodigen. 

Kinderen in actie voor stichting ‘ Jarige Job’ 

Met de kinderen willen, we rond het thema van de 40 dagen tijd van Kerk in 
Actie: ‘ Ik ben er voor jou’, in actie komen voor Stichting: Jarige Job. 
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kun-
nen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt 
deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin 
zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school! Jaarlijks 
vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van 
Jarige Job. 
Ieder kind verdient een verjaardag! 
En hoe actueel in deze tijd nu we allemaal onze verjaardag niet kunnen 

vieren zoals we gewend zijn. Met 
de kinderen willen we in actie ko-
men om met een prachtige spaar-
kaart van stichting Jarige Job geld 
in te zamelen voor deze actie. De 
kinderen worden hierover persoon-
lijk geïnformeerd. Tijdens de online 
kindernevendienst zullen we elke 

week stilstaan bij deze actie. We zouden het leuk vinden om foto’s van de 
kinderen te ontvangen, waarop te zien is dat ze in actie zijn om geld in te 
zamelen voor deze stichting. U kunt deze foto’s mailen naar het mailadres: 
kindernevendienst@pknhasselt.nl.  

mailto:willem.klapwijk@pknhasselt.nl
mailto:kindernevendienst@pknhasselt.nl
mailto:kindernevendienst@pknhasselt.nl
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40-dagen project 

Zondag 21 februari zijn we gestart met het 40-dagen project van de kinder-
nevendienst en volgen we het project van ‘ Kind op Zondag’  met als thema: 
‘Levensweg’. 
We horen hoe Jezus op weg gaat naar Pasen. Het is een weg door de 
woestijn en over een hoge berg. Een weg naar de tempel en ook naar een 
grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen. Het is een weg 
door het donker en ook een weg waarop Jezus als koning wordt toege-
juicht. Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven. 
Tijdens het kindermoment in de kerk zullen we stilstaan bij het project. Een 
spelbord geeft de weg weer die Jezus gaat. En wij gaan met hem mee: stap 
voor stap op weg naar Pasen.  
Met vriendelijke groet, Edith van Olst (jeugdouderling) en leiding kinderne-
vendienst. 

Gedicht 

Onderstaand gedicht stuurde een gemeentelid met de vraag of dit in het 

kerkblad geplaatst zou kunnen worden omdat het zo actueel is en ons 

raakt. 

We herkennen ons vast in deze woorden: wat zouden we weer graag met 

elkaar een loflied zingen, samen rondom kruis en avondmaal stil worden, 

de nieuwe paaskaars in het midden van de gemeente de kerk indragen 

onder prachtig orgelspel. We mogen, ook in het nu nog missen van dit al-

les, blijven schuilen bij God en vurig blijven hopen op een tijd waarbij de 

kerk de deuren weer wijd open kan zetten en wij met grote vreugde een 

danklied mogen zingen. 

 

 

 

 

GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN    

Melodie: Psalm 42, Tekst: ds. A.F. Troost 

 

God, hoe graag zou ik weer komen 

waar uw kerk één lofzang is - 

nu nog ver, om van te dromen, 

harten boordevol gemis. 

Ooit was alles zo gewoon: 

fluitspel, paaskaars, orgeltoon, 

stemmen, stilte, al die mensen - 
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kan men zich iets mooiers wensen? 

 

God, hoe graag zou ik weer zingen 

juist nu ik niet zingen mag! 

Waar, waar zijn nu al die dingen 

die ik liefhad, zó graag zag: 

bidden, danken in uw huis, 

aan uw tafel, rond het kruis 

zwijgen, spreken, lachen huilen - 

bij U rusten, bij U schuilen...... 

 

God, hoe graag.....Laat ons weer komen 

dit of anders volgend jaar, 

laat ons bloeien als de bomen - 

onze dromen, maak ze waar! 

Laat ons weer vol vreugde zien, 

wie weet binnenkort misschien, 

wat wij nu zo vurig hopen: 

Wagenwijd uw deuren open!! 

  Activiteiten 

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 ....  
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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 038-477 3014 of via whatsapp 06= 1233 7538 

28 februari  Jannie van Hasselt 

07 maart Fam. Hulzebosch 

10 maart Jannet van Dijk 

14 maart Margriet de Boer 

21 maart Ina Visscher 

28 maart Louise van Dijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- 22 - 

Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te 
Hasselt i.w. 

 Kerk  Kinderen en Kerk 
 

Ichthus                                   Zondag 28 februari 
                                                           10.00 u 
Voorganger: ds. H.W van Veldhuizen 
Organist: Henk Schoonewelle 
Deurcollecte: Lief en Leed 

Kindernevendienst: 
Lisanne Habers & Karin Riezebosch 

De Baak                                  Zondag 7 maart 
                                                           10.00 u 
Voorganger: ds. R.S.E Vissinga 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: Onderhoud dak 
 

Kindernevendienst:  
Karin Riezebosch & Marieke Booij 

De Baak                                  Woensdag 10 maart                        Biddag          
                                                           19.30 u                                     
Voorganger: Ds. H.W van Veldhuizen 
Organist: Sienke van der Steege 
Deurcollecte: Orgelfonds 
 

 
 

De Baak                                  Zondag 14 maart                      Jeugdienst       
                                                           10.00 u 
Voorganger: Ds. H.W van Veldhuizen 
Mmv: 4Tune uit Hardinxveld 
Deurcollecte: Onkosten jeugddienst 
 

Kindernevendienst 
Geen KND 

De Baak                                  Zondag  21 maart  
                                                           10.00 u 
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Olga Klaassen 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
 

Kindernevendienst: 
Edith van Olst & Gerda van Dijk 
 

De Baak                                  Zondag 28 maart  
                                                           10.00 u 
Voorganger: Ds.H.W van Veldhuizen 
Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: Lief en Leed 
 

Kindernevendienst: 
Lisanne Habers & Karlien Dikken 
 

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

 


