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‘Houd me niet vast…’

Van het Pastoraat

N.a.v. Johannes 20: 17

Meeleven met elkaar

Indrukwekkend en meeslepend blijft het, als je jaar in, jaar uit die scene leest
van wat er gebeurt in die graftuin op die Paasmorgen. Het begint in het donker, maar het moet licht worden, want ze zien. Zij ziet de steen weggerold.
Ze zien de doeken liggen, één doek ligt zelfs apart. Zij ziet engelen zitten. En
dan ziet zij Jezus staan… Maar ze herkent hem niet. Nog niet.
En dan die ommekeer bij Maria uit Magdala, deze vrouw die zo intens van
Jezus houdt. In de klank van haar naam herkent ze de spreker, herkent ze
haar ‘meester’, haar leraar en voorganger in leven en geloof. De man die ze
opgegeven had, de man die gestorven was en begraven, hij leeft! Hij leeft
het leven, waarin zij contact heeft met hem, met deze meester, die zij liefheeft. Heel haar leven krijgt nu weer kleur en smaak, krijgt weer energie en
gang, komt tot leven.
Ik moest denken aan de roeping van Abram, toen hij nog niet op weg was
naar het land Kanaän. Een stem klinkt. Die stem is anders dan andere stemmen, velen horen die stem niet. Maar hij hoort die stem en die raakt hem. Die
stem heeft voor hem leven in zich. Die stem doet Abram opstaan, alles oppakken, zijn vrouw en neef enthousiast maken, en vervolgens op weg gaan.
Alles loslaten en een volstrekt onbekende toekomst tegemoet durven gaan.
Maria hoort deze lieve stem, deze stem van haar geliefde meester. Maar op
het moment, dat ze hem wil omarmen, dat ze zijn vernieuwde leven wil omarmen, hoort ze de woorden ‘Houd me niet vast…’ Want Jezus gaat deze
nieuwe weg, dit nieuwe leven in een nieuwe verbinding met haar, met zijn
leerlingen, met ons. Niet langer is hij de geliefde mens in ons midden, Hij is
de Opgestane, de Verrezene, de Zoon van God in nieuwe gedaante. En zo
dichtbij als dat Hij is, zo anders is Hij ook: niet om vast te houden op deze
plek, in dit leven, in mijn leven. Nee, zij, ik moet Hem loslaten om Hem te
kunnen volgen. Om op weg te kunnen gaan naar het leven, dat ons tegemoetkomt vanuit de liefde en de genade van God.
En wat betekent dat concreet in het leven voor ons? Dat we Jezus, dat we
elkaar niet vastzetten op hoe het was, op wat we van elkaar weten. Maar dat
we verwachtingsvol samen nieuwe wegen zoeken. Omdat het beste, omdat
het heerlijkste nog moet komen. In dit bestaan en wellicht daarna.
Ik wens u allen een vrolijke en gezegende Pasen.
Ds. Henk van Veldhuizen
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Het moment van schrijven is 17 maart jl.


In het Zonnehuis in Zwolle op afd. Reeststraat verblijft Klaas van de
Velde, Regenboogstraat 13. De infectie is steeds meer onder controle en men is voorzichtig begonnen met therapie. We hopen, dat
het verdere herstel zich voorspoedig zal doorzetten.
 In Myosotis in Kampen verblijft op afd. 1A1 de Nieuwe Markt Hermien van den Berg-Snijder, Drapeniersgilde 107. Na een herseninfarct is zij nu volop aan het revalideren en het is afwachten, waar
haar weg haar zal brengen. We wensen haar al het goede toe.
 Thuis wacht Jan Willems, Seringenhof 52 te Rouveen, op een oproep voor een ingreep aan zijn bloedvaten. Het voelt spannend en
kwetsbaar. We wensen hem en zijn vrouw Roelie Gods nabijheid
toe.
 Onze gedachten en ons meeleven is ook bij Jacob Weiland, Sikkel
38, en zijn vrouw Jennie. Jacob heeft te horen gekregen, dat er geen
therapie meer mogelijk is. Hij en zijn vrouw wachten in vertrouwen
op de dingen die komen gaan en we wensen hen en hun kinderen
Gods troost en nabijheid toe.
 Ook Bert Schelhaas, Heerengracht 18, beleeft intense en spannende dagen; na de eerste schok is men met hem een intense kuur
begonnen, waarvan we hopen dat het een beetje soelaas gaat bieden. Maar spannend is het zeker wel en daarom ook voor hem, zijn
vrouw Marjolein en hun kinderen Gods kracht toegewenst.
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 toegewenst!
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Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Richard Vissinga, 2000327,
en met ds. Henk van Veldhuizen, 4771935. Ook via de mail kunt u ons benaderen. Dit stukje is tot stand gekomen met inbreng van Marjo Braakhekke,
Richard Vissinga en Henk van Veldhuizen.
In Memoriam
Op zaterdag 27 februari jl. overleed in zijn kamer van de Brouwersgracht in
de Hazelaar ons gemeentelid Hendrik Dol. Henk was 87 jaar oud. Op donderdag 4 maart vond de kerkdienst plaats waarin wij afscheid van hem namen. De begrafenis vond plaats op begraafplaats Bergklooster in Zwolle.
In de dienst werd hij herdacht in het licht van Jesaja 43:1b-5a. Dochter
Liesbeth en kleinzoon Henze lazen daarin een door Henk voor deze dag
uitgezocht gedicht. Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter lieten zien hoe hun namen met hem verbonden waren. In de dienst werd
herdacht hoe hij in 1933 geboren werd in een gezin van acht kinderen. Hoe
blij hij was toen hij trouwde met zijn Fennie, hoe hij liet zien dat hij van zijn
gezin hield, vaker met daden dan met woorden. In de verkondiging werd
ook verteld hoe al die jaren God zelf zijn naam met hem verbond, trouw
was en ook nu in liefde zijn armen opent.
We wensen zijn vrouw, Fennie Dol-Borst, de kinderen Anneke, Hans, Liesbeth, Jan en de klein- en achterkleinkinderen voor de tijd die komen gaat toe
dat ze in dankbaarheid terug kunnen kijken op hun jaren met hun man, vader,
opa en ‘opa Hasselt’, en verder kunnen gaan met hun leven, vol vertrouwen
op de God die gezegd heeft: “Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb
je bij je naam geroepen, je bent van mij!”
ds. Hans Berkheij, schoonzoon van Henk en Fennie Dol.
In Memoriam
Op maandag 15 maart jl. is overleden dhr. Jacob Oosten van de Vegte, Van
Nahuysweg 5. Hij werd eenennegentig jaar. Sinds 1 januari 1997 was hij weduwnaar van Pieternella Elizabeth Harthoorn, met wie hij in 1953 trouwde.
Samen kregen ze twee zonen, Richard en Paul. Velen van ons kennen Jacob
als scriba van de kerkenraad van de Baak, als archivaris van onze gemeente.
En met name dit laatste heeft hij tot het einde toe met liefde en nauwgezetheid gedaan: hij vond het belangrijk om correct te bewaren wat bewaren
waardig was voor het nageslacht. Hij zette zich vanuit zijn werk als archivaris
in Apeldoorn in voor opleiding en examinering van het archiefwerk.
Hoe nauwgezet hij daarin te werk ging, bleek toen ik hem kort na mijn komst
in Hasselt bezocht: hij had voor mij een tekst liggen, die ik op het seminarie
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van Hydepark in Doorn had geschreven en die hij was tegengekomen bij het
opmaken van de archieven van dit instituut bij de nieuwbouw van deze instelling.
Jacob was een rustige en bescheiden man, die integer zijn werk deed, maar
die ook stond voor de waarden waarin hij geloofde. Hoewel hij geen man van
de voorgrond was, bleek zijn inzet en betrokkenheid bij het bestuurlijke dikwijls van grote waarde. Het ging velen aan het hart, dat zijn gezondheid de
laatste jaren steeds kwetsbaarder werd. Sinds afgelopen zomer had hij te
stellen met een vorm van leukemie, waarvan hij niet meer zou herstellen.
Toen hij bovengenoemde maandag onwel werd, is hij na een zeer korte opname in het ziekenhuis kalm overleden.
Dinsdag 23 maart jl. hebben we zijn leven herdacht in een dankdienst in de
Baak, waarin de woorden van Psalm 90: 1 hebben geklonken: “Heer, u bent
ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.” Daarna hebben we
zijn lichaam begeleid naar crematorium “Kranenburg” in Zwolle.
Mogen allen, die hem missen, zich gedragen weten door dezelfde nabije
God, die ook het Houvast was voor Jacob van de Vegte.
(HWvV)

Bij de diensten
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.
In de maand april zullen alle diensten weer gehouden worden in de Ichthuskerk. In de Stille Week beginnen de diensten ’s avonds om 19 uur en wellicht
is het dan mogelijk om – na aanmelding – met 30 personen in de kerk te zijn.
 Donderdag 1 april a.s. gaat ds. Vissinga voor en lezen we o.a. Johannes 13: 1 – 15. Na een overdenking rond het thema “De hoogste,
de laagste” delen we met elkaar de tekenen van brood en wijn.
 Vrijdag 2 april a.s. gaat ds. Van Veldhuizen voor en lezen we uit Johannes 18 en 19. We worden stil in onze gedachten rond het kruis
van Christus.
 Zaterdag 3 april a.s. gaat ds. Van Veldhuizen voor en lezen we o.a.
Johannes 19 over de graflegging van het lichaam van Christus. En
wordt de nieuwe Paaskaars in de kerk binnengedragen als teken,
dat het licht van de Opstanding sterker is dan alle duisternis.
 Zondag 4 april a.s. gaan ds. Vissinga en ds. Van Veldhuizen beide
voor in de dienst van Paasmorgen. En klinkt in ons midden de tekst
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van Johannes 20: het open graf, waar de Heer niet meer gevonden
kan worden.
Zondag 11 april a.s. gaat Gertine van Ittersum uit onze gemeente
voor.
Zondag 18 april a.s. gaat ds. Van Veldhuizen voor. Oorspronkelijk
was deze dienst gepland als een dienst voor iedereen, die ‘anders
begaafd’ is. Hoewel dat niet zo door kan gaan, zal deze dienst wel in
dit licht gehouden worden. Met de kinderen lezen we Johannes 21
over de maaltijd, die Jezus met zijn leerlingen had.
Zondag 25 april a.s. gaat opnieuw ds. Van Veldhuizen voor. Met de
kinderen lezen we verder over mensen die niet heel zijn en toch geroepen worden om apostel van de Here Jezus te zijn. U vindt dat in
Johannes 21: 15 – 23.
Zondag 2 mei a.s. gaat het aanvangstijdstip in onze gemeente een
half uur terug: we beginnen om 9.30 uur! Deze zondag klinkt het verhaal van de gevangen Petrus, die bevrijd wordt: Handelingen 12: 5
– 19.

Scriba de Baak
Per abuis is het niet in het vorige kerkblad vermeld, maar we zijn wel heel
erg blij met haar. Sinds 21 februari jl. is Nely van der Horst-van der Stege,
Zandvoortweg 20, de nieuwe ouderling-scriba van de kerkenraad van de
Baak. Lang is de vacature van Christa van der Steege open blijven staan en
we zijn dankbaar en blij, dat uiteindelijk uit ons midden Nely is opgestaan om
deze taak op zich te nemen. We wensen haar Gods zegen toe en veel
vreugde bij dit werk, dat soms intens kan zijn.

Tenslotte
Het zijn intense tijden voor de gemeenteleden en voor de kerkenraden: na
de presentatie van het advies, zoals dat is opgesteld door het College van
Kerkrentmeesters en dat in meerderheid door de kerkenraden verder is gedragen, is op dinsdag 16 maart jl. in diverse groepen het gesprek met elkaar
gevoerd. Persoonlijk heb ik dankbaar verbondenheid met elkaar gevoeld,
ook als er woorden waren van verdriet, van zorg of kritiek. Alle opmerkingen
en vragen worden verzameld en worden als “Vraag en Antwoord” zo spoedig
mogelijk met u gedeeld. En wellicht lukt het om na de Pasen met elkaar in
kleine groepen in een zaal bij elkaar te komen en te spreken over wat ons
aan het hart gaat. Samen gemeente van Christus zijn in de tijd, die voor ons
ligt, in een huis waar we ons met elkaar verbonden weten met de Heer en
met elkaar.
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Nog steeds weten we ons leven bepaald door COVID-19 en de maatregelen
die daarbij horen. We horen ook de verhalen van mensen, die inmiddels een
of twee vaccinaties hebben ontvangen. Maar we horen ook de ervaringen
van mensen, die besmet raken en soms ook stevig ziek worden. Op dit moment – voor zover mij bekend – gelukkig niet al te ernstig, maar toch. Evenals
in het vorige kerkblad blijft ook nu voor ieder van ons: “Houd moed, heb lief!”
Voor deze tijd in ons leven en in onze wereld houd ik me nu maar vast aan
de woorden van lied 630: 2 uit ons liedboek:
“Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!”
In het licht van Pasen worden wij als mensen, wordt de gemeente van Christus pas werkelijk geboren als mens, als mensen op weg naar Gods toekomst.
Dat mag ons hoop en vertrouwen geven.
Met vriendelijke groet, ds. Henk van Veldhuizen

De bloemen gingen als groet van de gemeente naar
21 – 02 Jacob Weiland, Sikkel 38
28 – 02 Bert Schelhaas, Heerengracht 18
07 – 03 Teuna Damming, Het Gasthuysland 115
10 – 03 Adele Selles-Donderwinkel, De Ree 4
14 – 03 Willem Klapwijk, de nieuwe jeugdwerker

Jarigen in de maand april
In de komende maand hopen de volgende gemeenteleden hun 75e of 75+
verjaardag te vieren:
05 april: mevr. S.G. Buisman-Reinders, Het Kerspel 84, 8061 BD
06 april: mevr. R. Willems-Dragt, Seringenhof 52, 7954 JB Rouveen
07 april: dhr. J.N. Willems, Seringenhof 52, 7954 JB Rouveen
07 april: mevr. J. Harders-Pool, Pr. Marijkestraat 32, 8061 JN
13 april: dhr. J. Jordens, Het Gasthuysland 11, 8061 KD
16 april: dhr. H. Postma, Gennerdijk 16, 8061 PR
20 april: mevr. M. de Jong-Vonk, Het Gasthuysland 311, 8061 KL
20 april: dhr. H. van Schaik, Schrotenweg 1, 8061 PV
24 april: dhr. H. Polman, Landauer 12, 8061 LS
29 april: mevr. R.H. van Dijk-Kleine, Burg. Malcorpslaan 18, 8061 AK
30 april: mw. E. Visscher-Moeken, Karel Doormanstraat 10, 8061 JR
08 mei: mevr. G. Doorn-van Putten, Het Gasthuysland 109, 8061 KG
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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 april 2021
1 april
4 april

11 aprill

18 april

25 april
2 mei

Dorpshuis Roemenië. Buitenland project, waarbij onze jongeren naar Roemenië gaan om daar verder te helpen met
het opknappen van het dorpshuis.
Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat in ZuidAfrika - Een toekomst voor arme kinderen. Veel zwarte
jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in
gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van
hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie
ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat
ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken
op een beter leven.
Stichting HIP: Hulp in de Praktijk. Stichting HIP is een
sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen buurt
vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en zonder financiële middelen, worden
op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook
hun eigen kerk, parochie of studentenvereniging een gezicht
geven in de lokale samenleving.
Vrienden van Philadelphia - De Vrienden van Philadelphia
zet zich in voor verbetering van kwaliteit en leven van de clienten door het werven van financiële middelen. Ook nemen de vrienden initiatieven voor nieuwe activiteiten en denken ze mee in de ontwikkeling daarvan.
Collecte voor de diaconie. Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
Stichting Red een Kind. Red een Kind geeft toekomst aan
kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. Onze gemeente zorgt in het buitenland voor de familie
Ndimurwango, zodat deze kinderen eten krijgen en naar
school kunnen gaan.
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Hierboven staan de collectes voor de zondagen in april. Ook kunt u elke
week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor
de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van
de kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg
over
de
werking
van GIVT staat op de website.
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 vermelding
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 gemeentegids. 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

7 feb.

OMF, werk van Gert en Marjo Jonkheer in Thailand

14 feb.

Voedselbank

343,23

21 feb.

Kia werelddiaconaat Moldavië

296,00

28 feb.

Diaconie

237,18
Totaal
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1000,00

€ 1876,41

Daarnaast hebben wij verschillende giften ontvangen voor ”kerkdienstgemist”! Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de
gezamenlijke diaconie!

De 40 dagentijd 2021 gebaseerd op een idee van Kerk in Aktie:
Ik ben er voor jou!
Door de Covid-19 perikelen en de daarbij behorende RIVMmaatregelen kunnen we helaas elkaar moeilijk ontmoeten. We zien elkaar
misschien straks weer in kleine aantallen in de kerkdienst. Het gemis aan
contact is groot en het gevoel van verbinding is soms ver te zoeken. De diaconie heeft daarom het idee opgepakt om weer om te zien naar elkaar.
We hebben de 40 dagencampagne van Kerk in Aktie in een praktische
vorm gegoten. Samen hopen we zo met elkaar verbonden te zijn door met
elkaar met hetzelfde thema bezig te zijn.
We zijn nu enkele weken onderweg met dit project ….
Week 1:
De zieken bezoeken met het zakje vergeet me nietjes.
Week 2:
De dorstigen laven maar ook de geest laven door God te
zoeken en te eren.
Week 3:
De vreemdeling onderdak bieden, weten dat je welkom bent,
iemand uitnodigen er voor elkaar zijn.
Week 4:
De naakten kleden: Geef kleding een tweede kans, door
deze te doneren aan een zelfgekozen doel.
Week 5:
De hongerige mensen te eten geven: op verschillende plaatsen in Hasselt producten inleveren voor de voedselbank, zie
het kaartje in de enveloppe.
Dan hebben we nog week 6 en 7 waarin we toeleven naar Pasen. Wees
barmhartig met en voor elkaar. Doet u mee????

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 kerkblad stond een oproep om te helpen kaarten te schrijven
voor de gevangenen, we hebben hierop veel spontane reacties gekregen en
al onze kaarten worden naar een gevangene gestuurd, zelfs in coronatijd!
Heel erg bedankt namens de diaconie.

Omzien naar elkaar

normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar. Zie ook
het stukje hierboven: ik ben er voor jou!
Een aantal tips voor deze tijd:
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 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.
6. Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.
7. 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.
Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD
VOL.

Kerkenraad
Per 1 april weer welkom bij de diensten
Nu de coronamaatregelen iets versoepeld worden, heeft de kerkenraad besloten dat per 1 april weer bezoekers welkom zijn bij de erediensten. Dat
betekent dat we Stille Week en Pasen weer met maximaal 30 gemeenteleden kunnen samen vieren.
De kerkenraad volgt hierbij de regels van het RIVM, die aangeven dat een
bijeenkomst van maximaal 30 personen mag, in ruimtes waarin ieder op de
eigen plaats blijft zitten. Ook de landelijke PKN geeft het advies weer diensten te houden met bezoekers en bij dat advies sluit de kerkenraad zich aan.
Net als dat voor de huidige lockdown zo was, moet u zich van tevoren aanmelden via de kerkbezoekplanner. In de laatste week van maart krijgt u daarvoor weer een link toegestuurd.
Gebouwenkeuze
Op 9 maart was de online presentatie van de gebouwenkeuze, die u waarschijnlijk ook hebt gezien. De kerkenraad nodigt u graag uit mee te denken
over het advies van het College van Kerkrentmeesters dat de kerkenraad
heeft overgenomen. Dat kan op meerdere manieren:

We leven nog steeds in deze bijzondere coronatijd, waarin we beseffen dat
we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben dan
- 11 -
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Tijdens de Teams-bijeenkomsten, die op 16 maart zijn geweest en
waaraan ruim 60 gemeenteleden hebben mee gedaan, is gesproken
over de plannen voor de gebouwkeuze. Het waren boeiende gesprekken. Veel van de deelnemers hebben met waardering kennis genomen
van de presentatie en van de plannen. Zorgvuldig uitgewerkt, goed onderbouwd en duidelijk. En ook blij dat er nu een concreet voorstel ligt,
want het wordt tijd voor de volgende stap, tijd om helemaal samen te
gaan. En goed ook dat de Baak zo wordt verbouwd dat het gebouw een
nieuw huis is voor ons allemaal.

gebouw. Maar de vraag is duidelijk en terecht, de kerkenraden zullen hun
best doen om de communicatie op dit punt te verbeteren.
Op 16 maart zijn veel concrete vragen gesteld over het voorstel. Al die
vragen krijgen een antwoord als ook de fysieke bijeenkomsten in april
geweest zijn.


Andere meningen waren er ook. Vooral van de Ichthuskerk spraken gemeenteleden hun teleurstelling uit, stelden vragen bij de onderbouwing
van de keuze voor de locatie van de Baak, vroegen zich af of er wel
voldoende serieus gekeken was naar de mogelijkheden van de Ichthuskerk en de Schakel. Dat is herkenbaar. Een kerk is meer dan een hoop
stenen. Het is een plek waar je mee verbonden bent door hoogtepunten
en dieptepunten, door rouw en trouw, door doop en belijdenis, door de
ontmoeting met elkaar, voor velen ook door bevestiging in het ambt.
Het is precies dat waar de kerkenraad van de Ichthuskerk mee heeft geworsteld toen de beide Colleges van Kerkrentmeesters unaniem dit voorstel deden. De kerkenraad kon daarom ook niet in een keer een beslissing nemen, maar heeft daar tot twee keer toe indringend over gesproken. Maar uiteindelijk kon ook de kerkenraad van de Ichthuskerk niet anders dan tot de conclusie komen dat dit voorstel van de beide Colleges
van Kerkrentmeesters de beste mogelijkheden biedt voor een nieuwe
start voor onze nieuwe gemeente.
Wat daarin meespeelt is dat de Ichthuskerk echt een kerkgebouw is, met
een eigen stijl, een eigen sfeer. Maar juist dat maakt het moeilijker. Want
daarom is de kerk beschermd stadsgezicht en zal verbouwing niet alleen
duurder uitvallen, maar ook moeilijker zijn omdat de gemeente Zwartewaterland eisen zal stellen om het karakter van het gebouw te behouden.
Dat geldt overigens alleen voor het kerkgebouw, niet voor de Schakel.
Bij de keuze voor de locatie van de Baak speelt dat veel minder. En ook
belangrijk, die keuze legt geen financiële last neer bij toekomstige generaties.
Een verzoek sprong er tijdens de Teams-bijeenkomsten uit: houd ons op
de hoogte, neem ons mee in wat de Colleges van Kerkrentmeesters en
de kerkenraden doen en van plan zijn rond de gebouwenkeuze. Inderdaad, noodgedwongen is het lang stil geweest rond de keuze van een
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Omdat een aantal gemeenteleden heeft aangegeven toch liever met elkaar in gesprek te willen tijdens een ‘fysieke’ ontmoeting, heeft de kerkenraad besloten na Pasen kleinschalige gemeenteavonden te houden
met maximaal 30 personen. Deze avonden zijn op
- dinsdag 6 april
- woensdag 7 april
- donderdag 8 april
Omdat het ook voor deze week onzeker is of we dan nog te maken hebben met de avondklok, beginnen de avonden om 19.00 uur. En vanzelfsprekend op voorwaarde dat die maatregelen het toelaten om deze
avonden ook te houden. Voor deze avonden geldt dat we ons aan alle
corona-maatregelen houden. Voor de gemeenteavonden op 6, 7 en 8
april moet u zich van tevoren opgeven op hereniging@pknhasselt.nl of
bij een van de scriba’s
- Hans Maat – 06 472 449 85, mail scriba@pknhasselt.nl
- Nely van der Horst – 06 535 895 61, mail scriba@pknhasselt.nl
Opgeven voor een van deze avonden kan tot en met 2 april, Goede Vrijdag
Wilt u per mail reageren, dat kan ook via ditzelfde mailadres hereniging@pknhasselt.nl of via scriba@pknhasselt.nl
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de kerkenraadsleden.

De kerkenraad vraagt u zoveel mogelijk uw mening kenbaar te maken. Kom
naar een van de gemeenteavonden, reageer per mail of neem contact op
met een van de leden van de kerkenraad.
Tenslotte, de beide kerkenraden benadrukken dat het in deze fase gaat om
uw vragen, opmerkingen en suggesties bij het unanieme advies van de beide
Colleges van Kerkrentmeesters, dat de kerkenraden hebben overgenomen
en aan u voorleggen. Op alle vragen en opmerkingen komt een reactie, waarvan iedereen kennis kan nemen.
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De Colleges van Kerkrentmeesters zullen naar aanleiding van uw reacties
opnieuw naar het advies kijken en daarna een concreet voorstel aan de kerkenraden voorleggen. Pas dan nemen de beide kerkenraden als tweede stap
een – zoals dat in de kerkorde heet – voorgenomen besluit, waarover u als
gemeente(n) wordt gekend en gehoord. Hoe dat precies gaat, is op dit moment vanwege corona niet te zeggen.
De kerkenraden zullen na het horen en kennen van u als gemeente(n) over
het voorgenomen besluit als laatste stap een definitief besluit nemen.

Ontmoetingswandelingen

Tenslotte, als u de presentatie op 9 maart niet hebt gezien of als u de presentatie nogmaals wilt bekijken, dan kan dat. U vindt de presentatie op
www.pknhasselt.nl, knop ‘kerkdienst gemist, de Baak’. U komt dan op kerkdienstgemist.nl, daar vindt u bij de uitzending van 9 maart de ‘Online Presentatie Gebouwenkeuze’.
Hans Maat, scriba

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 ontmoeting
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 ....
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

Berichten
Pastoraat
Vanuit het pastoraat willen we een poging aanwenden om een sectie 8.4 in
te richten voor de Wolweversgilde. Binnenkort hopen we met namen te kunnen komen voor een concrete invulling van deze sectie, waarna die binnen
Wijk 8 de plek in het team van ouderling Marjo Braakhekke kan innemen.

Ruimte voor de Geest
In februari en maart jl. is een groep van ongeveer tien personen drie avonden
via Teams samen geweest om te spreken over de werking van de Geest in
het eigen leven en in de gemeente. Daarbij zijn we met grote stappen door
het boek van ds. Jelle de Kok heengegaan. Zodanig zelfs, dat we tegen elkaar hebben gezegd, dat we langzamer en intenser stil willen blijven staan
bij de tekst, die Jelle ons aanreikt. Omdat ze uitnodigen om na te denken
over hoe ik geloof, over hoe de Geest van Jezus mij heeft geraakt en nog
raakt, over hoe die Geest van Jezus wel of niet kleur geeft aan mijn leven
van elke dag.
Dat gesprek is dus nog niet klaar. Met de groep wordt nu overlegd, of we nog
een drietal gespreksavonden eraan vast kunnen knopen. Wanneer ook u belangstelling hebt voor een verdergaand gesprek over leven met de Geest,
neem dan contact op met Johan MeijerJohan@jjmeijer.nl of met ds. Henk
van Veldhuizen, henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl
- 15 -

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.

Online kindernevendienst blijkt een succes!
Inmiddels hebben we alweer drie keer een online kindernevendienst mogen
geven. Super spannend voor ons allemaal natuurlijk, omdat we het anders
moeten invullen dan dat we gewend zijn. Zal het wel aanslaan? Hoe houden we de kinderen erbij met hun aandacht? Hoe maak je het aantrekkelijk
voor een kindje van 4 jaar, maar ook voor iemand van 11 jaar? Ik ben niet
zo handig met computers, kan ik dat wel? Zomaar wat vragen die door
onze gedachten gingen.
Wat is het dan ontzettend tof dat er héél wat aanmeldingen binnen kwamen
van kinderen die graag wilden aansluiten. Ruim 20 kinderen per zondag
hebben geluisterd naar de verhalen over Jezus op weg naar Pasen. Superleuk om weer contact te hebben met de kinderen. Dat hebben we gemist en
het geeft enorm veel energie om zo op deze manier weer bezig te zijn met
het geloof. Fijn dat we het toch hebben opgepakt en blijkbaar was er ook
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echt behoefte aan. Ook na Pasen zal de online kindernevendienst een vervolg krijgen.
De kinderen zijn overigens gelijk enthousiast aan de slag gegaan voor
“Stichting Jarige Job”. Ze vertellen per week welke klusjes er gedaan zijn
en ze wisselen ook ideeën uit met elkaar. Leuk om te zien hoe leuk dit
wordt opgepakt. O ja, vlak voor Pasen krijgt ieder gezin met kinderen op de
basisschool nog een leuk presentje vanuit de kindernevendienst. Dus houdt
de brievenbus in de gaten!
Groetjes namens de kindernevendienst

Stichting jarige Job
Wat een enthousiasme, de eerste spaarkaarten
zijn al vol!
Verkoop van zelfgebakken koekjes, paaseitjes,
mentosrollen en inzamelen van statiegeldflessen
zijn o.a. acties die door de kinderen zijn opgezet
om geld in te zamelen voor Stichting Jarige Job.
De actie loopt nog tot Pasen en over 1 ding zijn we het eens: elk kind verdient
een verjaardag!
Graag ontvangen we voor 30 maart via het mailadres:kindernevendienst@pknhasselt.nl het eindbedrag dat is opgehaald. Tijdens de Paasdienst zullen we het totaalbedrag bekend maken.
Heb je nog een leuke foto van jouw actie, stuur deze dan naar kindernevendienst@pknhassel.nl
Ieder afzonderlijk mag zijn of haar totaalbedrag storten op rekeningnummer:
NL26RABO 0108 748227 t.n.v. Stichting Jarige Job.
Ook zijn er al prachtige kleurplaten ingeleverd, deze kunnen nog voor 4 april
ingeleverd worden bij Lisanne Habers, Landauer 1. Het prijsje voor de kleurwedstrijd zal in de week na Pasen worden uitgereikt.

versie van The Passion, het lijdensverhaal over de laatste dagen van Jezus
Christus, op te nemen en via YouTube uit te zenden.
Door leden van zowel CGK Hasselt, GKV Ontmoetingskerk, de Gereformeerde Ichthuskerk en de Hervormde gemeente de Baak
wordt er voorgelezen uit het
evangelie volgens Mattheüs. De
lezingen zijn opgenomen op verschillende locaties in Hasselt. In
de video worden door een
combo de schriftlezingen afgewisseld met liederen en muziek.
Het muziekcombo is eveneens samengesteld uit leden van de verschillende
kerken uit Hasselt. De video zal op Goede Vrijdag (2 april 2021) omstreeks
20.30 uur via het YouTube-kanaal van CGK Hasselt beschikbaar worden
gesteld aan iedereen die het wil zien.

Dankbetuiging
In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering.
Voor de vele blijken van medeleven getoond na het overlijden van onze
lieve vader en trotse opa
PIER KIERS
willen wij u hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan te merken dat er
zo velen met ons meeleefden.
Familie Kiers, Familie van Loo

Bezorging liturgie
Contactadres: Lianne Snijder
Graag onderling ruilen en aan mij doorgeven per mail liannesnijder@live.nl,
tel. 038-4773014 of whatsapp 0612237538

Alvast super bedankt voor jullie inzet, we zijn trots op jullie!
Groetjes de kindernevendienstleiding

28 maart t/m 4 april (1 boekje)

Louise van Dijk

11 april

Bea Sleurink

Hasseltse kerken werken samen aan eigen online Passion 2021

18 april

Ada Boschman

Enkele gemeenteleden van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in
Hasselt hebben het initiatief genomen om een video met eigen Hasseltse

25 april

Ali Feenstra

2 mei

Jetty Nijveldtt
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Papieren liturgie
Vele leden van de gemeente ontvangen vrijdags de liturgie van de dienst
op de volgende zondag per mail. Er zijn ook nog leden die liever een papieren liturgie hebben. Dat kan, er zijn nu nog ongeveer 20 gemeenteleden die
de liturgie op papier krijgen. Wilt u dat ook, of heeft u geen papieren liturgie
meer nodig, dan kun u dat doorgeven aan:Lianne Snijder,
E-mail: liannesnijder@live.nl, Tel.038 4773014, Mobiel: 0612237538

Overzicht Kerkdiensten Protestantse
Gemeente te Hasselt i.w.
Kerk
Kinderen en Kerk
de Baak

Zondag 28 maart
10.00 u

Voorganger: Ds. H.W van Veldhuizen
Organist: Sienke v.d. Steege
Deurcollecte: KIA: Jong Protestant

Ichthus

6e zondag 40 dagen tijd

Kindernevendienst
Lisanne Habers & Karlien Dikken

Donderdag 1 april
19.00 u

Witte Donderdag

Vrijdag 2 april
19.00 u

Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen
Organist: Arjan Wegerif

Ichthus

Zaterdag 3 april
19.00 u

Ichthus

Ichthus

Zondag 4 april
10.00 u

Voorganger: Ds. H.W van Veldhuizen
en Ds. R.S.E. Vissinga
Organist: Luuk Schuurman
Deurcollecte: KIA: Kinderen in de knel

Kindernevendienst
Lisanne Habers & Lydia Touwen

Zondag 25 april
10.00 u

Voorganger: Ds. H.W van Veldhuizen
Organist: Luuk Schuurman
Deurcollecte: Diaconie

Kindernevendienst
Stefanie v.d. Berg & Renate ten Hove

Zondag 2 mei
09.30 u

Voorganger: Ds. H.W van Veldhuizen
Organist: Dik Hartman
Deurcollecte: Stichting Red een kind

Kindernevendienst
Marieke Booy & Annelies v.d. Berg

Ps. De genoemde kerk is niet open voor ‘spontane’ kerkgang; u kunt meevieren via ‘Kerkdienstgemist’ en het genoemde gebouw of – als de coronasituatie het toestaat – u aanmelden voor bezoek aan de kerkdienst.

Stille Zaterdag

1e Paasdag

Kindernevendienst
Marjanne v.d. Berg & Marieke Booy
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Kindernevendienst
Karin Riezebosch & Gerda van Dijk

Zondag 18 april
10.00 u

Voorganger: Ds. H.W van Veldhuizen
Organist: Arjan Wegerif
Deurcollecte: Vrienden van Philadelphia

Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen
Organist: Arjan Wegerif
Deurcollecte: Kerkrentmeesters

Ichthus

Zondag 11 april
10.00 u

Voorganger: Mevr. G. van Ittersum
Organist: Henk Schoonewelle
Deurcollecte: Stichting HIP

de Baak

Voorganger: Ds. R.S.E. Vissinga
Organist: Evan Bogerd
Deurcollecte: Dorpshuis Roemenië

Ichthus

Ichthus
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