KONTAKTBLAD ICHTHUS
Kerkblad van de Protestantse Gemeente i.w.
te Hasselt
Februari 2021

16e Jaargang No 2

Actie Kerkbalans:
“Geef vandaag voor de kerk van morgen!”
Erediensten blijven online

Colofon

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave………………………..…… 2
'Een weg door de woestijn van het leven' 3
Van het Pastoraat .................4
Diaconaat...............................6
Kerkenraad ........................11
Kerkrentmeesters ...............13
Berichten............................19
Overzicht Kerkdiensten
Protestantse Gemeente te Hasselt i.w. ...23

“Kontaktblad Ichthus”
is een uitgave van de
Hervormde Gemeente “de
Baak” en de
Gereformeerde
Ichthuskerk te Hasselt.
Oplage:
770 stuks + 3 groot letter.
Redactie:
Karin Hekman
Gasthuisstraat 9
038-785 2584
Irma Lok
Zicht 33
038- 477 1471
Predikanten:
Ichthuskerk;
ds. R.S.E Vissinga
038-200 0327
06-2927 3290

Volgend “Kontaktblad Ichthus”
Kopij
De kopij voor het eerstvolgende “Kontaktblad
Ichthus” graag uiterlijk woensdag 17 februari
aanstaande inleveren bij: de redactie
gez.kerkblad@pknhasselt.nl

de Baak:
ds. H.W. van Veldhuizen
038-477 1935
e-mailadres:
gez.kerkblad@
pknhasselt.nl
“Kontaktblad Ichthus”
verschijnt eens per
maand
Website:
www.pknhasselt.nl

Verschijning
Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt rond donderdag 25 februari
Bezorging
Vragen omtrent bezorging: Mevr. L. Joling
Telefoon: 038-477 3036
e-mail: drikusjoling@hotmail.com

-2-

‘Een weg door de woestijn van het leven’
N.a.v. Marcus 1: 12 – 15
De eerste zondag van de Veertigdagentijd heeft traditioneel de bovenstaande lezing op de rol staan. In Marcus valt deze tocht door de woestijn
zomaar het verhaal binnen: zo sta je nog aan de oever van de Jordaan met
verbazing naar het doopwonder te kijken, zo zwoeg je met Jezus door de
hete en onherbergzame woestijn. Veertig dagen duurt deze tocht, dat wil
zeggen dat het voor Jezus – en voor ons – een levenstijd is om te leren, om
te ontdekken wie Jezus is, wie God is, wie wij zelf zijn.
Dat ontdekken van jezelf, van de ander, van God raakt de buitenkant en
misschien nog wel meer de kwetsbare binnenkant van je bestaan. Je ontdekt kanten in jezelf, die je niet kende, die je niet wilt kennen, waar je je
misschien wel voor schaamt. Je ontdekt kanten in jezelf, die tegen God en
zijn geboden ingaan, die verzet aantekenen tegen de weg naar Gods Koninkrijk. Je ontdekt misschien je egoïsme, je verlangen naar gemak, naar
lekker, naar jezelf. En misschien ontdek je, dat je daarin geneigd bent om
jezelf belangrijker te maken dan een ander, dan God en Jezus.
Ik denk, dat Jezus die worsteling, die ontdekking in de woestijntocht van
zijn leven ook deed. En dat hij ervoer, hoe hij intens verbonden bleek te zijn
met God, die hij ‘Vader’ leerde noemen. En dat in dit verbonden zijn met
deze Vader zijn leven richting kreeg en doel. Dat het niet ging om de verzoeking om zichzelf groot te maken, maar dat hij zichzelf leeg kon geven
voor God aan de mensen.
Ook deze tijd van corona ervaar ik als een tijd van teruggeworpen worden,
van stil gezet worden, van mogen nadenken over wie ik ben en hoe ik in het
leven wil staan. En dan komt ook de vraag langs, hoe ik met God en Jezus
en de Geest door het leven wil gaan. Welke plek ken ik toe aan hen? Kan
ik, wil ik, durf ik mezelf los te laten en te zingen: “Neem mijn leven, laat het
Heer, toegewijd zijn aan uw eer…”
En vanuit deze ‘eer’ van de Heer kan eenieder zich inzetten voor het Koninkrijk van God. Dat kan binnen en buiten de kerk, net waar je talenten en
gaven liggen. In het besef, dat we allemaal onze gaven gekregen hebben
van deze ene Heer om ze gebruiken in termen van vrede en recht, van
verbinding en heelheid. En daarvoor is veertig dagen leren misschien wel
niet lang genoeg. Maar Hij gaat ons voor en met ons mee. Ook in deze
tijden.
Ds. Henk van Veldhuizen
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Van het Pastoraat
Meeleven met elkaar
Op het moment van schrijven (20 januari jl.) ligt er – zover mij bekend –
niemand in het ziekenhuis.
Wel zijn er thuis en elders mensen onder ons, die te kampen hebben met
tegenslagen voor wat betreft lichaam, geest of ziel: ieder wensen we de
nabijheid van God toe in de eigen situatie. Dat het de ervaring van ons allen
mag zijn, dat de Eeuwige in zijn liefde en trouw ons draagt in de Naam van
Jezus.
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.
Bij de diensten
Zondag 7 februari a.s. gaat ds. Richard Vissinga voor in de Ichthuskerk.
Deze dienst staat in het teken van het diaconaat.
Zondag 14 februari a.s. gaat ds. Henk van Veldhuizen voor in de Ichthuskerk. Deze dienst staat in het teken van de Maaltijd van de Heer, die we op
afstand en online met elkaar willen vieren. Vanuit de kindernevendienst
wordt als lezing aangereikt Johannes 4: 1 – 30 over het levend water.
Zondag 21 februari a.s. is het de eerste zondag van de veertigdagentijd.
Een aangereikte lezing is die van Marcus 1: 12 – 15, over de verzoeking
van Jezus in de woestijn. Voorganger in die dienst is ds. Henk van Veldhuizen.
Zondag 28 februari a.s. is het de tweede zondag van de veertigdagentijd.
Een van de lezingen, die aangereikt worden, is Marcus 9: 2 – 10. Dat gaat
over de verheerlijking van Jezus op de berg.
Zondag 7 maart a.s., wordt vanuit het kindermateriaal de lezing aangeboden van Johannes 2: 13 – 22 over de tempelreiniging. Ds. Richard Vissinga
is dan de voorganger.
Gebedspunten
In de kerkenraad van oktober kwam de vraag langs, of mensen niet op een
andere manier konden bijdragen aan de dienst. Immers, toen we nog wekelijks in de kerk konden komen, konden we onze punten van aandacht voor
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de gebeden noemen in het gebedsschrift, dat in de kerk openlag. Nu we
niet komen, is er minder de mogelijkheid om zo met elkaar mee te leven.
Dus kwam de vraag op, of gemeenteleden niet hun punt van aandacht voor
de gebeden mochten aandragen voor de dienst.
De kerkenraad vindt dit een positieve gedachte en nodigt u uit, wanneer u
iets aan wil dragen voor de gebeden van de komende zondag, dit voor de
vrijdag aan de scriba van de kerkenraad te laten weten. Dan zal Hans Maat
ervoor zorgen, dat of de ouderling van dienst of de predikant van dienst
hiervan op de hoogte is. U kunt hem mailen onder scriba@pknhasselt.nl
Tenslotte
Wat was ik verheugd met de berichten van de diaconie en van het pastoraat: dat er vanuit het midden van de gemeente zoveel steun komt voor het
werk in ons midden en in de wereld. Dat geeft de burger en ook de Burger
van Gods Koninkrijk moed. Ik dank u allen voor uw betrokkenheid en voor
uw omzien naar het werk van en in onze gemeente.
We maken met elkaar ongekende tijden door. Het is dankzij de techniek,
dat allerlei vormen van contact, van zichtbaarheid over en weer, nog ervaren worden, maar de lichamelijke afstand wordt in deze tijd wel heel groot.
Zelfs al woon je naast elkaar. Afstand houden, thuisblijven om te werken en
te slapen, om te leren en te spelen, alles zoveel mogelijk thuis. Want corona is nog niet verslagen, varianten liggen op de loer. Je zou de moed verliezen. Je zou het geloof in God verliezen als de Heer en Koning van heel
de schepping. Het voelt als ellende, als ballingschap, als teruggeworpen
worden op jezelf. En toch…

Toch gaan we deze dagen op weg naar Pasen. Het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dat dood en schuld, dat ziekte en onderdrukking nooit en te nimmer het laatste woord zullen hebben. En daarmee ook corona niet: de Here Jezus gaat ons voor naar een toekomst van
heelheid, van genezing en leven, van verbinding en ontmoeting. Daarom
blijven we vieren, ook deze tijd.
Nadat we als kerkelijke gemeente ons een tijdlang wat afwachtend hebben
opgesteld in de hoop en de verwachting, dat oudere vormen van ontmoeting snel weer opgepakt zouden kunnen worden, maken we nu mee dat
allerlei kerkelijk overleg nu ook via ‘Teams’ en andere online platformen
gebeuren. En wellicht dat we daarmee ook andere vormen van contact
straks weer op kunnen pakken…
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Ondertussen is het ons allen duidelijk, dat het ernst is. Dat er geen ruimte is
voor de gebruikelijke spontaniteit, omdat je elkaar tot gevaar kunt zijn, omdat je het virus alleen maar langer gaande zou houden. We houden vol, we
hebben lief, we blijven met elkaar verbonden in de Heer, die u en mij gedragen heeft en draagt. Zoals Jezus in Johannes 10: 14 zegt:
“Ik ben de goede herder.
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.”
In dit gekend zijn houden wij vol.
Met vriendelijke groet, ds. Henk van Veldhuizen

Diaconaat
Besteding diaconiecollecten
7 februari

Diaconale zondag met als speciaal doel: het werk van
Gert en Marjo Jonkheer in Thailand voor OMF
Op deze zondag zullen Gert en Marjo vertellen over hun
werk voor OMF in deze onlinedienst. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.gertenmarjo.nl en zie hieronder.

14 februari

Collecte voor de plaatselijke voedselbank
Omzien naar elkaar juist in deze tijd van corona!

21 februari

Kerk in Actie Werelddiaconaat; Moldavië - Kerk helpt
kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in
het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die
hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen
eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de
jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze
met hun verhaal terecht kunnen.

28 februari

Collecte voor de diaconie
Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
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7 maart

Kerk in Actie: zending Libanon - Wilbert van Saane, theologiedocent in Beiroet
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology (NEST) leidt
predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israel/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook
is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren de
kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen
gemeente te leiden.

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in februari en begin maart.
Omdat we niet met de collectezak kunnen collecteren 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 in dit blad vermeld onder de kop Kerkrentmeesters en 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
terechtkomt.
NL18 RABO 0325 602 638
NL93 RABO 0325 605 459

t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
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
Hieronder staan de opbrengsten van de collectes van de maanden november en december. U als gemeente heeft bijzonder trouw gegeven via Givt,
de bankrekeningen en ook nog tijdens de dienst via de collecte bij de uitgang. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.
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Datum
29 nov.
6 dec.
13 dec.
20 dec.
25 dec.
27 dec.
31 dec.
01 jan

Bestemd voor
SOS-kinderdorpen
Leger des Heils
Jeugddoel wereldouders
Diaconie
Kerk in Actie: geef licht aan de vluchtelingenkinderen
World Vision
Wycliffe bijbelvertalers.
Stichting de Hoop
Totaal

Bedrag
178,86
213,53
311,69
171,02
1087,91
210,91
76,88
69,18
€ 2319,98

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

Financiële Actie Diaconie
In december was er bij het kerkblad een acceptgiro voor een extra financiele bijdrage voor de diaconie. Uw reactie was overweldigend en gaat nog
steeds door. De opbrengst voor beide kerken samen is meer dan 9000
euro. Daar zijn wij bijzonder blij mee en we hebben daardoor ook al geld
kunnen storten naar instanties die extra steun nodig hebben in deze coronatijd.
We zijn er stil van en willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor al uw
giften!

7 februari diaconale zondag met als speciaal doel OMF; Gert en
Marjo Jonkheer
Gert en Marjo zijn werkzaam als zendelingen bij OMF in Thailand. Ze hebben de verantwoordelijkheid als medisch adviseur en member care voor de
medewerkers op het zendingsveld. Ze ondersteunen zendelingen in hun
vaak moeilijke werk onder de Thai. En ook in omliggende landen, die gesloten zijn voor het Evangelie.
Gert en Marjo zijn vrienden van Erik en Gerdie van Gijssel en zoeken een
breder draagvlak voor hun werk. OMF verwacht dat 60% van hun onkosten
door een thuisfront wordt verzorgd, omdat zending een zaak van de kerk is.
Op hun website www.gertenmarjo.nl kunt u hun verhalen lezen. En op deze
zondagmorgen komen ze in Hasselt vertellen over hun werk voor OMF!
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Ds. Richard Vissinga gaat voor in deze dienst en er worden mooie liederen
getoond via YouTube.

Paasgroetenactie 2021
“Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe” (Mattheus 25; 36)
Een gevangene zei eens: morgen kom ik vrij, maar waar moet ik heen? Een
opmerking die pijnlijk duidelijk maakt hoe gevangen zitten, je leven op de
kop zet. En hoe begin je opnieuw? Je kunt ook op andere manieren gevangen zitten. Gevangen in schuld, verslaving, werk. Waar en hoe je ook 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.
Daarom willen we ook dit jaar weer paasgroetenkaarten sturen om te laten
zien dat we om deze mensen geven. Maar door de huidige crisis zal dat nu
anders gaan.
We vragen aan u en jou om te helpen kaarten te schrijven, de diaconie
brengt een stapeltje en komt ze weer ophalen. Wij sturen ze naar een centraal punt en zo worden ze verdeeld naar de gevangenen in ons land. Wie
wil ons helpen?
Stuur een mail naar anita.schuurman@pknhasselt.nl of bel 0620034540
voor 3 februari en ik neem contact met u op.
Alvast bedankt namens de diaconie.

Nieuwjaarsgroet van fam. Ndimurwango, die wij sponseren via
Red een Kind
Hallo lieve vrienden, we groeten jullie in de naam van God. Wij hopen dat
het goed met u gaat. Het gaat ook goed met ons en we zijn dankbaar voor
de brief en foto’s, die wij kregen. We waren opgewonden dat we jullie stad
en kerk konden bekijken. Onze kerk is kleiner, ontvang de groeten van jullie
medechristenen. Ontvang ook de groeten van onze kinderen. Onze tweeling is nu twee jaar; ze heten Aline en Fisto. Bij deze gelegenheid wensen
we u alle goeds toe in dit nieuwe jaar.
Hieronder vindt u een foto van de familie Ndimurwango.
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De 40 dagentijdkalender
Volgende maand start het project; zeven keer barmhartigheid: ik ben er
voor jou. Alle gemeenteleden ontvangen een pakketje met inspiratie voor
dit project, tijdens de 40 dagen op weg naar Pasen. De 40 dagentijdkalender van de PKN zit ook in dit pakketje, dus dit jaar hoeft u deze kalender
niet zelf aan te schaffen.

Omzien naar elkaar
We leven nog steeds in deze bijzondere coronatijd, waarin we beseffen dat
we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben
dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar.
Misschien heeft iemand hulp nodig:
1.
2.
3.
4.
5.

U kunt iemand bellen als u behoefte hebt aan contact,
U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen,
U kunt een kaartje sturen naar iemand die het nodig heeft,
U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,
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.
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Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD
VOL.

Kerkenraad
Erediensten blijven online
De aanscherping van de coronamaatregelen deed de kerkenraad in december besluiten in januari weer de erediensten alleen online te houden,
zonder bezoekers in de kerk. Nu de regering heeft besloten deze maatregelen verder aan te scherpen heeft de kerkenraad besloten ook in februari
alleen onlinediensten te houden. Om onduidelijkheid en mogelijke misverstanden te voorkomen geldt dit voor de hele maand februari.

Wijkcontactpersoon bij een afscheidsdienst
Tot nu toe was het gebruikelijk dat er bij een afscheidsdienst en een begrafenis of crematie een ouderling aanwezig is. De kerkenraad realiseert zich,
dat een wijkcontactpersoon vaak meer en intensiever contact heeft met de
gemeenteleden in haar/zijn wijk dan een van de wijkouderlingen. De kerkenraad wil daarom wijkcontactpersonen de gelegenheid bieden – om in
plaats van een ouderling - namens de gemeente aanwezig te zijn als het
gemeentelid en wijkcontactpersoon dat op prijs stellen.

Begin maart: wat wordt onze gezamenlijke kerk?
De Baak en de Ichthuskerk - samen de Protestantse Gemeente van Hasselt i.w. - doen bijna alles samen. Pastoraat, diaconaat, kerkrentmeesters,
jeugd- en jongeren, catechisaties, erediensten, vorming en toerusting….
bijna alles. En we hebben twee gebouwen.
Eind 2018 hebben we het KKG om een advies gevraagd. We zagen vier
mogelijkheden: beide kerken verkopen en nieuw bouwen, de Baak verkopen en de Ichthuskerk houden, de Ichthuskerk verkopen en de Baak houden of beide kerken aanhouden.
In het voorjaar van 2019 heeft het KKG een advies uitgebracht, maar dat
leidde niet echt tot duidelijkheid. Het leidde eerder tot onderlinge strubbelingen. Mede dankzij de hulp van procesbegeleider Bert Endedijk hebben
we die weten op te lossen en werken de kerkenraden en Colleges van
Kerkrentmeesters weer constructief samen. Het gezamenlijke College van
Kerkrentmeesters heeft een advies geschreven over de gebouwenkeuze en
dat advies heeft de kerkenraad eind vorig jaar overgenomen.
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Dit advies had de kerkenraad graag begin februari aan u willen presenteren. Maar het uitwerken van het advies kost meer tijd dan aanvankelijk
gedacht. Daarom komt er nu in de eerste weken van maart een presentatie.
Het mooiste was natuurlijk dat te doen in een gemeenteavond, maar dat
gaat vanwege de coronamaatregelen helaas niet, vandaar dat u een online
presentatie kunt verwachten. Hoe precies, dat laten we u weten in de volgende Kontaktblad Ichthus en/of in de kerkbrief.
De presentatie in maart is de eerste stap om een keus te maken. Aan de
hand van uw reacties zal de kerkenraad een voorlopige keuze maken, een
voorgenomen besluit. Dat voorgenomen besluit zal ook aan u worden voorgelegd en u hebt dan opnieuw de gelegenheid daarop te reageren. Als
laatste stap zal dan de kerkenraad een definitief besluit nemen.

Samenstelling kerkenraden
Bijna twee jaar geleden, in april 2019, hebben we op een gemeenteavond
gesproken over de kerkenraad van de nieuwe Protestantse Gemeente van
Hasselt. Het voorstel was die kerkenraad te laten bestaan uit vijf wijkouderlingen, twee jeugdouderlingen, vijf kerkrentmeesters, vijf diakenen, een
voorzitter en een scriba. Vanwege uw positieve reacties hebben de kerkenraden van de Baak en de Ichthuskerk besloten dat dit de samenstelling van
de nieuwe kerkenraad wordt.
In 2019 en in 2020 zijn er kerkenraadsleden afgetreden. Vanuit het oorspronkelijke plan om in september 2020 samen te gaan in de nieuwe herenigde kerk, zijn er geen nieuwe leden voor de kerkenraad geworven. Er
zouden immers in september minder kerkenraadsleden nodig zijn. En dat
dreigt nu tot een probleem te leiden.
Zo is de aanwezigheid van de meerderheid van de leden vereist om een
besluit te nemen. Vacatures tellen daarbij mee. Is het vereiste aantal leden
- het quorum - niet aanwezig, dan kan weliswaar na twee weken in een
volgende vergadering over een voorstel worden besloten, ook al is het quorum niet aanwezig. Maar dat is een lapmiddel, dat je eigenlijk niet moet
gebruiken.
Formeel heeft de Baak 28 en de Ichthuskerk 22 kerkenraadsleden. Van de
28 plaatsen van de Baak zijn er nu 15 ingevuld, van de Ichthuskerk 12.
Daarmee komt de besluitvorming in het gedrang. Bij één afwezige van een
van beide kerkenraden kan formeel al geen besluit worden genomen. De
kerkenraden zijn daarom van plan de samens telling van de beide afzon-
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derlijke kerkenraden zo te wijzigen dat die aansluit bij de huidige samenstelling. Dat wil zeggen:
•
•

Kerkenraad de Baak: voorzitter, scriba (nu een vacature), drie wijkouderlingen, één jeugdouderling, vijf diakenen, vijf ouderlingkerkrentmeesters: in totaal 16 kerkenraadsleden.
Kerkenraad Ichthuskerk: voorzitter, scriba, drie wijkouderlingen, vier
diakenen, drie ouderling-kerkrentmeesters: in totaal 12 kerkenraadsleden.

•
De gewijzigde samenstelling van de kerkenraden geldt dan tot de datum
van hereniging.

Uw mening
Wijziging van de samenstelling van de kerkenraad is een wijziging van de
plaatselijke regeling, waarover de gemeente gekend en gehoord moet worden. Ook hier geldt, door de coronamaatregelen kunnen we helaas geen
gemeenteavond houden en zijn de kerkenraden genoodzaakt u te vragen
per mail op dit voorgenomen besluit van de beide kerkenraden te reageren.
Wilt u reageren op dit voorgenomen besluit over de samenstelling van
de kerkenraden, stuur dan vóór 8 februari 2021 een mail naar scriba@pknhasselt.nl.
De beide kerkenraden zullen in februari een definitief besluit nemen, rekening houdend met de reacties uit de beide gemeenten.
Hans Maat, scriba

Kerkrentmeesters
GIVT
In de vorige editie van het kerkblad gaven we uitleg voor het gebruik van de
Givt-app op je smartphone. Dé oplossing voor het meedoen aan een collecte zonder contant geld. Als je de app nog niet hebt geïnstalleerd, vind je
hieronder nogmaals stapsgewijs uitleg hoe dat moet en hoe je veilig en
gemakkelijk met je telefoon geld kunt geven.
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Berichten
Actie kerkbalans 2021
Op 16 januari ging de actie kerkbalans van start. Het thema is:
“Geef vandaag voor de kerk van morgen!”
Alle leden van 18 jaar en ouder, krijgen persoonlijk een brief overhandigd,
met het verzoek om een bijdrage. Onze kerken krijgen geen subsidie. De
Ichthuskerk en de Baak zijn dus, financieel gezien, geheel afhankelijk van
mensen zoals u, die de kerk een warm hart toedragen. Is de kerk voor u
ook een bron van inspiratie verdieping en ontmoeting? Doe dan mee met
kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in! Graag ook aandacht voor de begeleidende brief bij de folder.
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De vrijwilligers brengen de brieven rond in de week van 18 tot en met
23 januari. En in de week van 25 januari wordt de antwoordenvelop
weer opgehaald.
Naast geld zijn er ook mensen nodig die willen helpen met het vele werk
wat er binnen de kerk gedaan moet worden. Daarom ontvangt u ook een
formulier waarop u kunt aangeven welk vrijwilligerswerk u zou willen doen.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage en inzet!
Namens de beide kerkenraden, Fenny Meijer en Marchel Visscher

Werkgroep zustergemeente
Kees Jansen heeft in december per mail een brief naar ds. Ondrej Macek
geschreven over de gang van zaken in Hasselt, dat tijdens de eerste coronagolf zo zwaar is getroffen. Zo schreef hij dat we zowel in de eerste lock
down als in de tweede, de zondagdiensten via internet konden en kunnen
volgen. Ook zijn de beide diensten in het park en de geloofswandelingen op
zondag vermeld. De kerstboodschap in de brief hebben wij als gemeenteleden ook gehoord: “Houd moed en heb lief.”
In Nosislav slaat het virus nu ook om zich heen. Net als hier schijnt ook
daar het vaccinatiebeleid niet zo soepel te verlopen, als men zou willen.
Verder valt er op dit moment niet zo veel te melden. We hopen wel dat we
allemaal dit jaar langzaam maar zeker onze sociale contacten en activiteiten weer mogen oppakken.
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep, Jenneke Harink

Actueel advies van Maarten Luther
Voorlopig zitten wij allemaal nog midden in de coronapandemie. We hopen
dat, door het vaccinatiebeleid, het einde in zicht is. Daarom wil ik graag het
volgende met u delen.
Twee achternichten van Egbert stuurden ons een kerstkaart. Ze hadden
een stukje meegestuurd over een 500 jaar oud advies, hoe om te gaan met
een gevaarlijk virus. Dit was door de dominee in Zaandam in het kerkblad
geschreven, omdat de inhoud ervan in deze tijd ook actueel is.
Maarten Luther gaf het volgende advies aan voorgangers toen de pest
uitbrak in 1527 in Wittenberg.
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“Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen.
Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht zuiveren, medicijnen toedienen en
ook zelf nemen, ik zal plaatsen en personen mijden wanneer mijn
aanwezigheid niet noodzakelijk is om te voorkomen dat ik besmet raak en
dat ik door mijn onachtzaamheid ook anderen besmet met mogelijk hun
dood tot gevolg. Als God mij tot zich wil nemen dan weet hij mij te vinden.
Tot die tijd zal ik doen wat Hij van mij verwacht en ik zal niet
verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood of die van anderen. Maar als
mijn naaste mij nodig heeft, dan zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig
naar hem toegaan.
Zo is een Godvrezend geloof: Het is niet onbezonnen en roekeloos en het
stelt God niet op de proef.”
Ik wens u allen een voorspoedig en gezond 2021, met vriendelijke groet,
Jenneke Harink.

Bericht van de Interkerkelijke Kontaktgroep
Na veel jaren van activiteiten en discussies is er een einde gekomen aan
het bestaan van de Interkerkelijke Kontaktgroep.
We zijn in 1987 ontstaan uit de Werkgroep Vredesvraagstukken (WVV), die
binnen de Geref. Kerk al vier jaar actief was. De WVV zocht verbreding
door interkerkelijk te worden en kreeg aanvulling vanuit de RK-parochie en
de Baak. De doelstelling werd verruimd. We zouden ons niet alleen met
vredesvraagstukken bezighouden. Er werden jaarlijks meerdere activiteiten,
bijeenkomsten en diensten georganiseerd. Daarvan waren drie vaste activiteiten overgebleven: de Vredesdienst in september, de Gebedsdienst voor
de Eenheid in januari en de 4-Meibijeenkomst.
Toen kwam corona en gooide een flinke schep roet in het kerkelijk leven.
Voor ons was dit ook het moment om na te denken over het voortbestaan
van de IKK. Na zoveel jaren wilden een aantal leden stoppen. Omdat de
kans op instroom van nieuwe leden (ook uit andere kerkgemeenschappen)
praktisch nul is, hebben we besloten de werkgroep op te heffen. Een paar
leden willen proberen de 4-Meibijeenkomst als enige activiteit te blijven
organiseren.
We kunnen in dankbaarheid terugzien op ontzettend veel goede momenten
en hebben naar onze overtuiging een steen verlegd in onze kerkelijke rivier.
Net al bij onze start in 1987 wensen we u tot slot toe: Vrede en alle goeds.
Namens de Interkerkelijke Kontaktgroep, Dick van Voorst
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Fonds ‘Lief en Leed’
In de maanden oktober en november zijn de
wijkcontactpersonen bij u aan de deur geweest
met de zakjes om een bijdrage te vragen voor
Lief en Leed in onze kerken.
(Het Fonds Lief en Leed is sinds september
2019 in de plaats gekomen van het verjaardagfonds van de Baak en de bloemenzakjes van de
Ichthuskerk.)
Met de opbrengst van deze zakjes worden de bloemen betaald die elke
zondag in de kerk staan en daarna bij gemeenteleden worden gebracht. En
ook de bloemen of andere attenties, die namens ons allen als teken van
meeleven van onze gemeente bij vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen, ziekte of zorgen bij gemeenteleden worden gebracht.
We willen iedereen enorm bedanken voor hun bijdrage van contant geld of
via de bank, collectebonnen en collectemunten. Alle zakjes zijn leeggemaakt en het heeft het mooie bedrag van € 5773,37 opgeleverd. We zijn
heel blij dat we dit met elkaar hebben opgebracht. Heel hartelijke dank hiervoor!
Misschien dat er hier en daar nog een zakje bij u ligt of dat u de wijkcontactpersoon hebt gemist. U kunt uw bijdrage alsnog brengen bij Willy Aalberts, Haarspit 6 of bij Marjo Braakhekke, De Meent 1.
Namens de wijkcontactpersonen, Willy Aalberts en Marjo Braakhekke.

Ontmoetingswandelingen
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.
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
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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 de RIVM-bepalingen van toepassing.
Wanneer:
elke zondagmiddag
Starttijd:
14.00 uur
Startplaats:
Ichthuskerk
Harm van Dijk, Annet van Dijk en Jan Riphagen

Overzicht Kerkdiensten Protestantse
Gemeente te Hasselt i.w.
Ps. De genoemde kerk is niet open voor ‘spontane’ kerkgang.
U kunt meevieren via ‘Kerkdienstgemist’ en het genoemde gebouw.

Kerk
de Baak

Zondag 31 januari
10.00 uur
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen
Organist:
Sienke v.d. Steege
Deurcollecte: onderhoudfonds

Ichthuskerk

Zondag 7 februari
10.00 uur

Diaconale zondag

Voorganger: ds. R.S.E. Vissinga
Organist:
Henk Schoonewelle
Deurcollecte: verwarming gebouwen

Ichthuskerk

Zondag 14 februari
10.00 uur

10.00 uur

Voorganger:
Organist:

Heilig Avonmaal

ds. H.W. van Veldhuizen
Luuk Schuurman
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Deurcollecte: kerktelefoon

Ichthuskerk

Zondag 21 februari
10.00 uur

1e zondag 40 dagen tijd

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen
Organist:
Arjan Wegerif
Deurcollecte: verwarmingsfonds

Ichthuskerk

Zondag 28 februari
10.00 uur

2e zondag 40 dagen tijd

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen
Organist:
Henk Schoonewelle
Deurcollecte: lief en leed
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