
      Gezamenlijk Diaconaat  

 
 

Doelen diaconiecollecten maand november 2022  
 
2 november   Dankdag Dorcas.  Dorcas Voedselactie 2022: geef voor Oost-Europa! De verschrikkelijke 

oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. De meest kwetsbare mensen worden hard 
geraakt. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden 
Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. Een uitgebreide uitleg over de 
dankdagactie staat hieronder vermeld. Van harte aanbevolen.  

 
6 november  Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen. 
 
13 november   voedselbank/ eindejaarsgift sociale minima: Collecte voor de eindejaar gift in de gemeente 

Zwartewaterland.  
 
20 november  PKN pastoraat: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. De kern van pastoraat is  

omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg 
met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook 
buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat 
kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.Om gemeenteleden toe 
te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen 
ontwikkeld.  

 
27 november  Leger des heils. Het Leger des Heils helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant van de 

samenleving. Het leger des Heils gelooft dat iedereen ertoe doet. 
 
4 december  Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen. 
 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in november . 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 een van de diakenen in de brievenbus doen, 
bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141 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 september. 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.  



Giften  

Datum Ontvangen via  Bedrag 

Sept.  Ds. Henk van Veldhuizen voor de verbouwing van de Baak  10,00 

Sept. Ds. Henk van Veldhuizen voor de diaconie  10,00 

    Totaal  €     20,00 

 
 
Collectes totaal    
Datum Bestemd voor Bedrag 

4 sept Diaconie      279,76 

11 sept Kerk in actie een thuis voor jongeren       291,84 

18 sept Hart van Hasselt, jeugddoel.       429,08 

25 sept   Kerk in actie vredesproject Colombia       376,84 

                                                              Totaal  € 1377,52 

 

 

• Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide diaconieën! 
 
 
 
Dankdag Dorcas.  Dorcas Voedselactie 2022: geef voor Oost-Europa!  
De verschrikkelijke oorlog in Oekraine schokt de hele wereld. De meest kwetsbare mensen worden hard 
geraakt. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en 
Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je 
een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt… 
Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas  
Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen ter plekke 
voedsel in en maken er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten we mensen 
niet los. Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde 
toekomst.   
 
Geeft u ook voor voedsel?? Doe mee door: 
 

- Te geven met de collecte van ( 2 november) die voor de Dorcas Voedselactie bestemd is.  
- Te doneren via de website van Dorcas op www.dorcasvoedselactie.nl        
- In de Ichthuskerk kunt u op zondag 6 november ook nog geven voor de Dorcas voedselactie via een 

QR code die speciaal voor de Dorcas actie is aangemaakt. Deze code bevindt zich bij de uitgang bij de 
collectezakkenstandaard.  

 
Wilt u nog meer informatie dan kunt u dat allemaal vinden op  www.dorcasvoedselactie.nl      
Van harte aanbevolen door de diaconie!   
 
 

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. U kunt deze adventskalender gratis aanvragen op  
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
http://www.dorcasvoedselactie.nl/


                    

 
 
Wij hebben bericht ontvangen van de familie Ndimurwango in Rwanda, dit gezin sponseren wij via Red 
een Kind.  
Dear sponsorcontact in Hasselt:  
Wij de familie Ndimurwango groeten jullie en wij hopen dat het goed gaat met jullie. Het gaat hier goed met 
ons en wij danken God dat het coronavirus is afgenomen. De kinderen leren goed. Wij als ouders wieden de 
bonen en de zoete aardappelen die wij verbouwen. Wij zouden het fijn vinden om van jullie te horen, het 
zou fijn zijn om te horen hoe het met jullie gaat. We hopen dat jullie nog steeds vechten tegen Covid-19 . 
Goede Paasdagen toegewenst en mag God jullie zegenen.   
Naast de brief nog een rapport van stichting red een kind, hierin staat dat het goed gaat met deze familie en 
dat hun kinderen goed leren. De ouders zitten in de zelfhulpgroep en leren over voeding en het doet hen 
goed van anderen te leren!  
Heel fijn om te horen dat het goed gaat met deze familie in Rwanda.  
Hieronder de familie Ndimurwango in levende lijve.  
 
 
 

 
 
 
 



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 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. 
 
Verlichte kerstroute. 
 
Binnen de diaconie hebben we bedacht om dit jaar op 17 december een verlichte kerstroute te organiseren. 
Het lijkt ons leuk om in de binnenstad / oud Hasselt verlichte kerststallen of verlichte kerstartikelen in het 
raam te zien. Hier willen we dan ook een woordzoeker aan koppelen waar iedereen aan mee mag doen. 
Tevens lijkt het ons leuk om een levende kerststal neer te zetten en onderweg chocolademelk te serveren. 
Deze actie kunnen we natuurlijk niet alleen doen en daarom willen we u om hulp vragen. 
Lijkt het u leuk om verlichting in het raam te zetten op 17 december, of wilt u meedoen met de levende 
kerststal, dan kunt u zich opgeven bij Edith Boessenkool of Ina Schotanus. 
Edith Boessenkool 
06 – 4142 6635 
edith.boessenkool@pknhasselt.nl  
 
Ina Schotanus 
06 – 4013 6719 
ina.schotanus@pknhasselt.nl  
 
We hopen op veel reacties, graag voor 4 november,  zodat we deze actie kunnen realiseren. 
 
Hartelijke groet, 
De diaconie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Begrotingen 2023  van de diaconie van de Baak en de Ichthuskerk. 
In vergadering van de diaconie van 4 oktober jl. zijn de begrotingen voor 2023 van de beide kerken 
goedgekeurd. Daarna hebben de kerkenraden van beide kerken de begrotingen van de diaconie ontvangen 
en hun voorlopige goedkeuring verleend.  Nu is het de beurt aan de beide gemeentes; u kunt de begrotingen 
inzien van 7 t/m 11 november op Wolweversgilde 27.  Graag van te voren contact opnemen met Wil 
Kappert,  via wil.kappert@pknhasselt.nl of tel. 0619860235. Een verkort overzicht van de beide begrotingen 
treft u aan op de volgende twee pagina’s. 
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Gebed: Instrument van uw vrede 

 

God, 
Maak mij een instrument van uw vrede. 

Een triangel, voorzichtig, klein,  
maar steeds weer doorgaand. 

Of een viool, heftig en boos als het nodig is,  
dan weer meeslepend. 

Een fluit, wat lichtheid brengend,  
om op te tillen. 

Of een trom, welke trom ook,  
krachtig en grondig. 

Een tuba of een cello die de diepte zoekt,  
inhoud geeft. 

Of een piano  
voor de verbinding. 

God, 
Maak ons een orkest van uw vrede. 

Ieder een eigen instrument, 
ieder de ruimte. 

Samen zoekend naar de muziek. 

Dat het zo zal zijn. 
 

Door ds. Harmke Reuver.  

 


