
      Gezamenlijk Diaconaat  

 
 

Doelen diaconiecollecten maand september 2022  
 
4 september Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.  
 
11 september  Kerk in Actie; Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen 

in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij 
behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) 
kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar 
helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken 
en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een 
volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 

 
18 september  nieuw jeugddoel voor 2022- 2023 is het Hart van Hasselt.  Voor de opvang van de 

Oekraïense vluchtelingen is op het industrieterrein van Hasselt is een locatie aangepast en 
ingericht! Sinds april/mei  wordt het Hart van Hasselt bewoond door Oekraïense 
vluchtelingen en zijn er vrijwilligers druk met o.a. de gezinnen wegwijs te maken in Hasselt.  
Voor meer info kunt u kijken op www.hartvanhasselt.nl 

 
 
25 september    Kerk in Actie: Colombia: Vrouwen als vredestichters. Colombia werd tientallen jarenlang 

geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen 
de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de 
samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een 
vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn 
en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is 
hierbij een belangrijke inspiratiebron.  

 
 
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. 

 
 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in september. 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 maanden juni en juli. 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 

5 juni  Kids Care Kenia      218,99 

12 juni  Roemenië actie commissie      282,07 

19 juni  Mercy Ships      174,62 

26 juni    Vluchtelingenwerk Nederland      240,82 

3 juli  KIA onderwijs in India      328,85 

10 juli   Kinderen van de voedselbank      325,78 

17 juli  Edukans      179,56 

24 juli  Artsen zonder grenzen      161,82 

31 juli  Dorpshuis Roemenië      187,68 

                                                              Totaal  € 2100,19  

 
 

• De zendingsbussen voor SOS kinderdorpen bij de uitgang van de Baak hebben afgelopen 
maanden het mooie bedrag van 45,37 euro opgeleverd. SOS kinderdorpen beidt hulp aan 
kwetsbare kinderen in 136 verschillende landen.  

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

 

Met open armen 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons 
Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

 

mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl


Kom als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 
 

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

Uit medemens deel 6 van Kerk in actie! 

 

 


