
      Gezamenlijk Diaconaat  

 
 

Doelen diaconiecollecten maand oktober 2022  
 
 
2 oktober  Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden. Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse 

Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met 
Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn 
belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het 
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. 

 
9 oktober  Het jeugddoel van dit seizoen: Hart van Hasselt. Hart van Hasselt is een opvanglocatie voor 

ongeveer 70 vluchtelingen uit Oekraine aan de Hanzeweg in Hasselt. Het is een particulier 
initiatief dat volop draait op vrijwilligers. Maar bovenal in Hart van Hasselt een veilig 
onderkomen waar Oekraiense vluchtelingen wonen, leven, kunnen uitrusten en op weg 
worden geholpen in Nederland.  

 
16 oktober  GAVE: ondersteuning van het werk van Anita Eenkhoorn voor het werk wat zij doet via Gave 

om vluchtelingen te helpen. Zij staat in dienst van stichting Gave maar moet via andere 
wegen zelf zorgen voor inkomsten. Anita wil verbindingen maken tussen de kerken en 
vluchtelingen (statushouders en mensen in de AZC ‘s). Ze werkt in de regio Overijssel, 
Drenthe en Flevoland. Op facebook: "hetgavewerkvanAnita” Op de site van Stichting Gave in 
Harderwijk staat veel info en het werk van Anita is te vinden op: Werk Anita.  Van harte 
aanbevolen.  

 
23 oktober        SOS-kinderdorpen: SOS Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136 landen en 

gebieden.    
  
30 oktober   Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen. 
 
2 november   Dankdag Dorcas.   
 
 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in oktober. 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, 

https://www.gave.nl/over-gave/de-mensen-van-gave/anita-eenkhoorn?abcmedewerker=Anita&abc_e-mail=hetgavewerk@gmail.com


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 maanden juli en augustus.  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 

Juli  Ds. Henk van Veldhuizen voor de kerk  12,50 

Juli  Ds. Henk van Veldhuizen voor de diaconie  12,50 

    Totaal  €     25,00 

 
 
 
Collectes totaal    
Datum Bestemd voor Bedrag 

7 aug  Terre des Hommes       228,04 

14 aug  Diaconie       143,11 

21 aug  OMF Thailand, het werk van Gert en Marjo Jonkheer       239,98 

28 aug   Stichting het vergeten kind.        263,91 

                                                              Totaal  €   875,04 

 
 
 

• Op vrijdag 22 juli was de huwelijksdienst van Herma Vonder en Laurens van Dijk in de 
Baak. Tijdens deze dienst werd er gecollecteerd voor de diaconie en de kerk; de 
opbrengst voor de diaconie was € 81,50 en voor de kerk het mooie bedrag van € 118,30.   

• Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide diaconieën! 
 
 
OMF Thailand Gert en Marjo Jonkheer nieuws   
Ruim 2,5 jaar hebben wij Gert en Marjo Jonkheer ondersteund om hun werk te kunnen doen voor OMF 
Thailand. Ze zijn ook het speciale doel geweest op de diaconale zondag en zij hebben op die zondag over hun 
werk in Thailand verteld. Het was mooi om hen te volgen en we hadden ook regelmatig contact met de 
familie Jonkheer. En nu willen wij de familie Jonkheer alle goeds toewensen voor de toekomst met Gods 
onmisbare zegen! Want na 2,5 jaar kiezen wij voor een ander buitenlands doel! Het ga jullie goed! 
 
 
NIEUWE COLLECTE DOELEN / NIEUW BUITENLAND PROJECT  
Nu we afscheid nemen van de familie Jonkheer willen wij u vragen met  ons mee te denken en ons te mailen 
welke doelen de diaconie zou kunnen opnemen in het nieuwe collecterooster van 2023. In de eerste plaats 
een nieuw buitenlandproject en ook andere collectedoelen in binnen en buitenland horen wij graag van u 
via het emailadres: wil.kappert@pknhasselt.nl of telefonisch 0619860235. Graag uw reactie voor 15 
oktober! 
 
 
 
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. 
 
 
 

Lieve God, 
 

Er zijn voor elkaar 
Als het goed gaat 

Als het minder gaat 
Het klinkt zo gewoon. 

 
Er zijn omdat je geeft om de ander 

Wat is dat toch bijzonder 
Wat is het soms toch zwaar 

Ontvangen van de ander 
Wat is dat toch bijzonder 

Wat is het soms toch zwaar. 
 

God, 
Of nu hulp nodig hebben of hulp bieden 

We kunnen Uw hulp niet missen 
Wees met ons. 

Amen. 
 

Uit medemens van kerk in actie. 
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