
      Gezamenlijk Diaconaat  

 
 

Doelen diaconiecollecten maand december 2022  
 
 
4 december  Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen. 
 
11 december   Het doel van de radiomarathon Zwartewaterland 2022; de Stichting Fleur Bloemen. Fleur is 

een jonge meid die helaas de keuze heeft gemaakt om ons te verlaten omdat het pesten 
voor haar teveel werd. Om dit leed nooit meer te laten gebeuren hebben haar nabestaanden 
een stichting opgericht. Hiermee hopen ze mentale problemen en pesten zowel bij de 
pesters als de gepeste persoon bespreekbaar te maken, daarom de Stichting Fleur Bloemen!   

 
18 december  World Vision.  World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in 

een veilige leefomgeving. Om dit te bereiken werkt World Vision nauw samen met de familie 
zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties. In 100 verschillende landen 
bereiken we jaarlijks miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. World 
Vision maakt geen onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging. 

 
25/26 dec.   Kerk in actie: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vluchtelingen die 

na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze 
op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken 
en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos 
geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt 
bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en 
ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. 
In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt 
kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de 
kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via de GIVT app of bankrekening.  

 
31 december    Wycliffe bijbelvertalers. De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en  

              levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.    
 
1 januari  Stichting de Hoop. De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen die met psychische   

problemen of verslavingsproblemen worstelen. Zodat zij tot herstel komen in relatie tot 
zichzelf, de ander, de schepping en God. De steun van vele kerken maakt dit werk mogelijk.  

 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in december. U kunt elke week uw bijdrage overmaken via 
GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de 
kerk en eredienst en het doel van de derde collecte staat vermeld bij het overzicht van de kerkdiensten.  
De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.  Heeft u hulp nodig voor het installeren 
van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.  
 
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 vermelding van het doel – bij Anita Schuurman, H.  van Viandenstraat 9 of 
bij Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141 in de brievenbus doen. Alvast hartelijk dank voor al uw bijdragen.  
 

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand. 
Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand oktober. Dit is het totaalbedrag 
van de beide kerken. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie!  
Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
 
 
Collectes totaal    
Datum Bestemd voor Bedrag 

2 okt  PKN Kerk en Israël.     259,24 

9 okt.  Hart van Hasselt, jeugddoel     242,34 

16 okt.  GAVE    291,81 

23 okt.  SOS-kinderdorpen     271,43 

30 okt.  Diaconie     353,81 

                                                              Totaal  €1848,23 

 

  

• Op vrijdagmiddag 14 oktober was de huwelijksdienst van Linda Klein Ganseij en Sander 
Bruins in de Baak. Tijdens deze dienst werd er gecollecteerd voor 2 doelen; 1e collecte 
voor de kinderen van de Voedselbank met de prachtige opbrengst van € 429,60 en de 2e 
collecte was bestemd voor de kerk met de opbrengst van totaal € 61,10.     

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

 
Adventskalender 2022: gratis bestellen op https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met Kerst komt God ons heel nabij 
door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te 
maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn 
tafel is plek voor iedereen. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. 
Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij Kerst. Ook is het mogelijk om de adventskalender elke dag 
digitaal te ontvangen. Zie de bovenstaande link.   
               
Amnesty International 2e weekend van december. 
In verband met 10 dec ’22  - Dag van de Rechten van de Mens - zal Amnesty International dit jaar geen 
handtekeningenactie houden maar een schrijfactie.   
Op zaterdag 10 dec zal er een afwisselend programma met muziek (Trekharmonica en klarinetorkest 
Klarinjo) en sprekers zijn en kunt u brieven schrijven van  15.00-17.00 in de Bibliotheek van Hasselt.  
En op zondag 11 dec kunt u in de kerk een schrijfpakketje meenemen om regeringen te wijzen op oneerlijke 
processen voor (politieke) gevangenen en/ of ander onrecht, welke indruist tegen de mensenrechten.  
We hopen op uw medewerking.  
Namens Werkgroep Amnesty International Hasselt. Gerdie van Gijssel  
 
Diaconie en Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland??!!! 
Naastenliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar help mee met de opstart van 
SchuldHulpMaatje Zwartewaterland, met de naam “Met Elkaar Zwartewaterland” (deze naam is tijdens de 
vorige vergadering voorgesteld). Heel fijn dat zich al mensen hebben aangemeld om te helpen met opstarten 
en er zijn ook al aanmeldingen als schuldhulpmaatje. Maar we hebben nog meer schuldhulpmaatjes en 



bestuurders nodig. De schuldhulpmaatjes krijgen een gedegen opleiding om de mensen die in nood zitten te 
begeleiden.  Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen met Wil Kappert via 
wil.kappert@pknhasselt.nl. Mobiel nr. 06-19860235. 
 
 
Financiële Actie Diaconie 2022.  
Ook de diaconie heeft financiële ondersteuning van de gemeente nodig om het diaconale werk goed te 
kunnen doen. Daarom treft u bij dit kontaktblad een brief aan met een uitleg over deze financiële actie. 
Daarnaast is er een envelop met acceptgirokaart bij het kontaktblad. Mocht u geen acceptgirokaart hebben 
ontvangen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers:      
   

• Op NL18 RABO0325602638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie of 

• Op NL93 RABO0325605459 t.n.v. Diaconie de Baak.  

• Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
 
 
 

Ik wens jou 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 
 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 

Van Trinity 

mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl

