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Dank, dank nu allen God! 
n.a.v. lied 704 uit Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk 
 
Op het moment van schrijven leven we nog voluit in de dagen van Hemel-
vaart, Pinksteren en Trinitatis. In de kerkelijke traditie kunnen we de eerste 
twee meestal nog wel thuisbrengen, maar die laatste?  
Op Hemelvaartsdag staat het verhaal centraal van de Here Jezus, de Heer 
van Pasen, de Opgestane uit de dood, die opgenomen wordt in de hemel en 
plaats neemt op de troon naast God. De Heer van Pasen is de Koning van 
het heelal. Zo is de gedachte vanuit de christelijke traditie. 
 
Met Pinksteren vieren we, dat in de ruimte die zo ontstaat, de Geest van deze 
Heer en Koning over de aarde is uitgeblazen en de mensen wil raken in hun 
hart en in hun leven. Daardoor ontstaat er een nieuwe beweging, die zich 
geeft achter Jezus aan in de richting van een nieuw bestaan, een nieuwe 
wereld, een nieuwe gemeenschap. Liefde, overgave, zichzelf verliezen zijn 
een paar van de waarden van deze nieuwe beweging. 
 
En dan Trinitatis, de zondag na Pinksteren. In onze taal zou je zeggen “Drie-
eenheid”. Op deze zondag na de Pinksteren gaat het om de volheid en de 
eenheid van God, die zich naar de Schriften heeft laten kennen als Vader, 
Zoon en Geest. Hij is één, één God, één Persoon die zich verbindt met alles 
en allen in heel dit bestaan. Er is niets buiten Hem om. 
 
Deze zondag gaat het dus om de grootsheid van deze God. Om de heelheid, 
om de eenheid, om de volheid van deze God. Hem, die we hebben leren 
kennen als de Vader in heel zijn scheppingswerk, als de Zoon in zijn bevrij-
dingswerk, als de Geest die inspireert, deze God is de Drager van heel ons 
leven. Van Hem uit ontstaat er de ruimte om te ademen, om keuzes te ma-
ken, om mens te zijn. 
 
Dat betekent ook, dat Hij ons werkelijk de ruimte laat om ons zelf te ontdek-
ken en daarin goede en minder goede momenten af te wisselen. Hij vertrouwt 
ons die ruimte toe en hoopt, dat we daar verstandig mee omgaan. Dat we 
gericht zullen zijn, steeds meer gericht zullen zijn op wat Hij als de Zoon ons 
heeft voorgeleefd. Dat we ons zullen laten richten door wat Hij als de Geest 
ons inblaast ten leven. Opdat de aarde, opdat de gemeenschap van mensen 
gevuld zal worden in vrede en verbondenheid door de rijke volheid van deze 
God, die Eén is en zijn mensen uitnodigt om met Hem en elkaar in eenheid 
het leven te vieren. 
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Zo ontvangen we tot onze eigen verrassing een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, het visioen van het slot van de bijbel. 
Ds. Henk van Veldhuizen 

Van het Pastoraat 

Kaartje sturen 

Zeker nu het bezoeken van patiënten in de ziekenhuizen en andere tehuizen 
meer regelwerk vraagt van de bezoeker, is een kaartje vaak een goed alter-
natief. Natuurlijk kunt u een mooie kaart via de post sturen, maar de Isala 
biedt bijv. ook een e-cardservice aan, die u via de website van het ziekenhuis 
kunt regelen. Deze e-cardservice is gratis en wordt door het ziekenhuis bij 
de betreffende patiënt gebracht. Hoe dan ook, veel patiënten ervaren verbin-
ding via deze contacten. 

Afscheid 

Op 1 juni loopt de termijn van drie jaar af, die met mij was overeengekomen 
om na het vertrek van ds. Peter Ros pastorale zorg te verlenen aan ouderen 
in onze gemeente en aan wie acute pastorale zorg nodig had. De tweede 
opdracht was het ondersteunen van kerkenraad en gemeente bij het hereni-
gingsproces, waartoe begin 2018 was besloten. Het was een bijzondere er-
varing om opnieuw in uw midden te mogen werken, nadat ik hier van 1977 
tot 1982 mijn eerste predikantsjaren had doorgebracht. Ik ben dankbaar voor 
de vele goede contacten die er geweest zijn. We hebben lief en leed mogen 
delen. Het stemt mij droevig, dat het niet gelukt is om de laatste, weliswaar 
meest ingrijpende stap in het herenigingsproces te zetten.  
Op 6 juni hoop ik in de kerkdienst in de Ichthuskerk afscheid van u te nemen. 
Ds. R.S.E. Vissinga 

Bij de diensten 

• Zondag 30 mei a.s. staat de dienst in het teken van de jeugd. Voor-
ganger is dan Jonathan Pellgrom van Youth for Christ. 

 

• Zondag 6 juni a.s. is de dienst in de Ichthuskerk. In deze dienst 
neemt ds. Richard Vissinga na drie jaar afscheid van onze ge-
meente. Vanuit de kindernevendienst wordt de lezing aangereikt van 
Genesis 17, het verbond tussen God en Abram. 
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• Zondag 13 juni a.s. gaat ds. P. van Veen voor. Vanuit de kinderne-
vendienst wordt de lezing aangedragen van Genesis 18: 1 – 15, waar 
Abraham opnieuw de gehoopte zoon beloofd wordt. 

 

• Zondag 20 juni a.s. gaat ds. A. Zweers voor. In deze dienst vieren 
we de tekenen van brood en wijn. De kinderen krijgen als verhaal 
aangereikt Genesis 18: 16 – 33, waar Abraham God bidt voor So-
dom. 

 

• Zondag 27 juni a.s. gaat ds. M. Biewenga voor. De kinderen in de 
kindernevendienst krijgen de lezing aangereikt van Genesis 19 over 
de redding van Lot. 

 

• Zondag 4 juli a.s. is de dienst gepland in de Baak, maar we hopen 
op een dienst in het park. Het betreft de jaarlijkse overstapdienst van 
kinderen van groep 8. Voorganger is ds. Henk van Veldhuizen. Sa-
men met de deelnemende kinderen wordt de dienst voorbereid. 

Vakantie 

Al meer dan een jaar geleden is de planning voor dit jaar gemaakt. En daarbij 
is toen vastgesteld, dat ds. Van Veldhuizen vakantie heeft vanaf 6 juni a.s. 
tot en met zondag 27 juni a.s. Ds. Richard Vissinga heeft zich – ondanks zijn 
terugtreden – beschikbaar gesteld voor waarneming. Mocht er iets wezen, 
dat u wilt delen met een predikant, dan kunt u contact opnemen met de scriba 
van de kerkenraad van de Baak, Nely van der Horst, tel. 06 53589561 of via 
email scriba@pknhasselt.nl  

Afscheid 

Het is drie jaar geleden – is het al drie jaar geleden? – dat Richard Vissinga 
in Hasselt opnieuw verbonden werd met de Gereformeerde Kerk. Ik kende 
Richard een klein beetje uit een ver verleden in Gorinchem, waar hij Gere-
formeerd predikant is geweest en ik een Hervormd gemeentelid. Contact was 
er toen verder niet. 
 
Hoe plezierig is ons contact geweest in deze drie jaar. Lief en leed hebben 
we samen gedragen als collega’s, als vrienden. Onze dromen voor de kerk 
hebben we gedeeld, ons verlangen in leven en geloven hebben we samen 
besproken en een enkele keer hebben we zelfs samen gezongen (met an-
deren erbij). Het was goed. Ik kijk er in dankbaarheid op terug. En wens hem 
en zijn vrouw Bartje Gods zegen en geluk toe op hun verdere wegen. 

mailto:scriba@pknhasselt.nl
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Tenslotte 

Nog steeds is er sprake van een enorme dynamiek in onze dagen. Natuurlijk 
zie ik met pijn in het hart, wat er in Israël en de Palestijnse gebieden gebeurt 
en hoe daar de vrede en het recht van twee kanten zwaar onder druk staat. 
Maar ook in ons eigen midden zijn de gemoederen nog niet bedaard. De pijn, 
maar ook de moeite en soms het verdriet om wat zou kunnen gaan gebeuren 
is zo heftig, dat onze gemeenschap verdeeld is geraakt. En hoe vinden we 
elkaar? Hoe blijven we verbonden met elkaar? Gelukkig is er het werk van 
de visitatie, waarover elders in dit blad meer. Hopelijk krijgen zij ons als ge-
meente weer werkelijk met elkaar en onszelf in verbinding. 
 
Natuurlijk zijn er de diensten, die ons met elkaar willen verbinden. Maar of 
het nu aan de vele vrije dagen ligt of aan andere zaken, maar in ons midden 
is er meestal nog wel een aantal plaatsen van de dertig beschikbare plaatsen 
vrij. Ik nodig u dan ook uit om toch eens te komen om weer iets van dat 
moment van vieren op de zondagmorgen in de kring van de gemeente in een 
van onze gebouwen te ervaren. Ook al zingen we niet, we zien wel elkaar. 
En samen zijn we er in het geloof, dat de Heer van de Kerk er ook is. 
 
Intussen treden de eerste versoepelingen rond COVID-19 nu in werking. 
Steeds meer mensen hebben één of twee vaccinaties ontvangen en daar-
door komt het besef van een bepaalde mate van immuniteit werkelijk dich-
terbij. Natuurlijk is voorzichtigheid nog steeds geboden, maar met elkaar 
snakken we ernaar om toch weer iets van het vertrouwde leven terug te ont-
vangen. Dus we zeggen het nog maar weer een keer: “Houd moed, heb lief!” 
 
Van de Engelse Julian of Norwich, een intens gelovige vrouw uit de Middel-
eeuwen, deze woorden van lied 707 uit ons liedboek: 
 

“Dragende, moederlijke God, 
U baarde mij, ik ben uw kind. 

Schepper die mij de adem geeft, 
U bent mijn zon, mijn weer en wind. 

 
 

Gevende, moederlijke Zoon, 
U werd een mensenkind als wij, 
U voedde mij met hemels brood, 
als levensgraan stierf U voor mij. 

 
Zonnige, moederlijke Geest, 

kus mij nu wakker als het graan, 
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dan zal ik groeien in geloof 
tot ik voor U in bloei zal staan.” 

Mogen deze woorden ons als gelovigen en als gemeente van Christus raken 
en dragen. 
Met vriendelijke groet, Ds. Henk van Veldhuizen 

Diaconaat 

Gezamenlijk Diaconaat 

Besteding diaconiecollecten maand juni 2021 
6 juni  Dorpshuis Roemenië Buitenland project, waarbij onze jon-

geren naar Roemenië gaan om daar verder te helpen met 
het opknappen van het dorpshuis.  

 
13 juni     Stichting Red een Kind Red een Kind geeft toekomst aan 

kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Neder-
land. Onze gemeente zorgt in het buitenland voor de familie 
Ndimurwango, zodat de kinderen eten krijgen en naar school 
kunnen gaan. Elke maand wordt er geld gestort voor deze 
familie. 

 

 
 
20 juni  Mercy Ships gaat naar de armste landen van de wereld om 

te helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een 
praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de 
jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen 
meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden ge-
holpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. 

 
27 juni  VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Neder-

land behartigt de belangen van vluchtelingen en 
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asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnen-
komst tot en met de integratie in de Nederlandse samenle-
ving. 

 
4 juli   Kerk in actie Binnenlands diaconaat Actie Vakantietas: 

zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke zomer 
je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders 
geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zo-
mervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kin-
deren uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Actie Vakantie-
tas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen 
in armoede helpt. 

 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in juni. 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 op de website. 
 
Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de reke-
ningnummers 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 Jacqueline Rooseboom, Sik-
kel 55 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 
mei. 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 

Mei  Ds. Henk van Veldhuizen voor de kerk     10,00 

Mei  Ds. Henk van Veldhuizen voor de diaconie      10,00 
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Datum Ontvangen via  Bedrag 

Mei  De brievenbus van Anita voor de diaconie      10,00 

Mei  De brievenbus van Anita voor Kerkdienst gemist     10,00 

                                           Totaal      €  40,00       

 
Datum Bestemd voor Bedrag 

01 april  Dorpshuis Roemenië        163,56 

04 april  Kerk in actie Kinderen in de Knel       446,42 

11 april  Stichting HIP       160,00 

18 april    Vrienden van Philadelphia        302,65 

25 april   Kerk in Actie; extra voor noodhulp corona        279,09 

                                                                 Totaal  €   1351,72 

 
Daarnaast hebben wij ook nog giften ontvangen voor “kerkdienst gemist” via 
de bankrekeningen! Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen 
namens de gezamenlijke diaconie! 
 
Nieuw jeugddoel met ingang van september 
Afgelopen winter was ons jeugddoel Wereldouders voor het werk van Hester 
Jonkheer in Honduras: Vaccinaties en hygiënemiddelen voor kwetsbare kin-
deren in Honduras. Voor het jeugddoel wordt gecollecteerd tijdens de jeugd-
diensten en tijdens de Startzondag. Nu nemen we afscheid van Hester en 
haar project.  
Voor het komende seizoen wordt het nieuwe jeugddoel: Kinderen van de 
voedselbank. Dit is een landelijke stichting die extra zorgt voor de kinderen 
van ouders die gebruik moeten maken van de Voedselbank.  
Op de website staat: Wist u… 

• dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kun-
nen vieren? 

• dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen? 

• dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van an-
dere lopen? 

• dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen? 

• dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op 
school en in de buurt. 

• dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen!!? 
Voor al deze kinderen is de stichting opgericht. Een stichting die zich inzet 
tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Van 
harte bij u aanbevolen! 
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Omzien naar elkaar:  
We leven nog steeds in deze bijzondere coronatijd, waarin we beseffen dat 
we onze medemensen en dus ook alle gemeenteleden harder nodig hebben 
dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar.  
Een aantal suggesties 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/ bloemetje 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 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 die zelf nodig: geef het aan, 
durf het te vragen. Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven 
doen. HOUD VOL.  
 
Jaarrekening van de diaconie van de Baak en de Ichthuskerk 
In de vergadering van de diaconie van 4 mei jl. zijn de jaarrekeningen van de 
diaconie van de beide kerken goedgekeurd. Daarna hebben de kerkenraden 
van beide kerken ieder hun eigen jaarrekening van de diaconie ontvangen 
en hun voorlopige goedkeuring verleend. 
Nu is het de beurt aan de beide gemeentes; u kunt de jaarrekeningen inzien 
van 7 t/m 11 juni;  
 
Voor de Ichthuskerk kunt u contact opnemen met Eric Beernink, Karel Door-
manstraat 20, eric.beernink@pknhasselt.nl.  
 
De jaarrekening van de diaconie van de Baak kunt u inzien op het adres 
Wolweversgilde 27, bij Wil Kappert-Enserink, via wil.kappert@pknhasselt.nl  
 
Wilt u de jaarrekeningen inzien, dan graag even contact opnemen met bo-
venstaande personen.  
Een verkort overzicht van de beide jaarrekeningen treft u aan op de volgende 
twee pagina’s. 

mailto:eric.beernink@pknhasselt.nl
mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl
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 Kerkenraad 

Afscheid van kerkenraadsleden Ichthuskerk 

Na de presentatie gebouwenadvies en bij de Teams-besprekingen en de fy-
sieke gemeente-avonden is er veel commotie ontstaan. Dit heeft helaas ge-
leid tot het onverwachte vertrek van de moderamenleden van de Ichthuskerk. 
Tijdens de afzonderlijke kerkenraadsvergadering van de Ichthuskerk, gehou-
den op 12 april jl. hebben Ina Schotanus (voorzitter), Freerk Hekman (vice-
voorzitter/ouderling kerkrentmeester) en Hans Maat (scriba) hun taken neer-
gelegd. En ds. Richard Vissinga heeft zijn opdracht om de gemeente te on-
dersteunen bij het proces van hereniging teruggegeven. 
 
De gemeenteleden van de Ichthuskerk zijn middels een brief vanuit de ker-
kenraad hiervan op de hoogte gesteld. Helaas zag ook Erik Tieman, om per-
soonlijke redenen, zich genoodzaakt om eind april zijn taak te moeten neer-
leggen. We betreuren hun besluiten maar we willen hen allen enorm bedan-
ken voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren hebben gedaan voor de 
beide kerkelijke gemeenten en in het bijzonder voor de Ichthuskerk. Veel tijd 
en energie hebben zij gegeven aan ‘het werk voor de kerk’ en daarvoor spre-
ken we onze waardering uit. We wensen hen Gods zegen toe. 
 
Het vertrek van het moderamen heeft ons overvallen, daardoor kwam er plot-
seling veel op de nog zittende kerkenraadsleden af. Dat vroeg om herbezin-
ning, tijd, rust, overleg en oriënteren op de mogelijkheden, hulp inroepen van 
de classispredikant ds. Klaas van der Kamp. In de afgelopen weken is daar 
veel energie en tijd in gestoken. 
 
Inmiddels bent u o.a. via de kerkbrief op de hoogte gebracht van de aange-
vraagde visitatie. Ongetwijfeld is daarmee ons aller belang gediend: een weg 
te vinden om uit deze impasse te komen. We hopen en bidden om wijsheid, 
respect, begrip en vragen uw voorbede voor elkaar als leden van de Baak 
en de Ichthuskerk en de betrokken visitatoren, opdat de Heer onze God ons 
in dit alles wil leiden en zijn zegen geven. 
 
De leden van de kerkenraad van de Ichthuskerk, 
Eric Beernink, Marjo Braakhekke, Egbert Harink , Jan Holthuis, Annemarie 
Lokker, Jacqueline Rooseboom, Corry van Voorst 
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Vacante periode Ichthuskerk 

Op 1 juni a.s. beëindigt ds. Richard Vissinga het tijdelijk dienstverband als 
predikant verbonden aan de Ichthuskerk in Hasselt. Als gereformeerde kerk 
zijn we dan weer vacant, zoals dat zo mooi heet. 
 
Als kerkenraad van de Ichthuskerk zijn we momenteel zoekende naar een 
interim of ambulant predikant. Hierbij worden we geadviseerd door de clas-
sispredikant ds. Klaas van der Kamp. Op zijn advies is het mobiliteitsbureau 
van de PKN ingeschakeld. Deze dienstenorganisatie helpt bij het vinden van 
de juiste persoon voor de gemeente. Dit proces is net opgestart en we kun-
nen u nog niet vertellen welke predikant(en) ons als Ichthuskerk worden ge-
adviseerd in deze onzekere periode. Omdat het gaat om een interim of am-
bulante predikant hoeft er geen beroepingscommissie te worden samenge-
steld.  
 
Wel is duidelijk dat in de maand juni als ds. van Veldhuizen vakantie heeft, 
ds. Richard Vissinga pastorale zorg in crisissituaties zal verzorgen voor zo-
wel leden van de Baak, als van de Ichthuskerk. U kunt hiervoor contact op-
nemen met de scriba van de Baak, Nely van der Horst. 

Afscheid ds. Richard Vissinga 

Op 6 juni a.s. zal in de kerkdienst in de Ichthuskerk afscheid worden geno-
men van ds. Richard Vissinga. Ooit als predikant begonnen in Hasselt en zal 
hij nu zijn loopbaan hier afsluiten. Hoe wonderlijk kunnen dingen soms lopen. 
 
Richard is in verschillende plaatsen predikant geweest. Na Hasselt werden 
dat Gorinchem, Kampen, Enschede en tot slot dus Hasselt. Richard werd 3 
jaar geleden in Hasselt benoemd na het vertrek van ds. Peter Ros. In het 
bijzonder voor het pastoraat onder ouderen en het ondersteunen van de her-
eniging met de Baak. Het is jammer dat het laatste voor Richard niet dat 
resultaat heeft opgeleverd wat hij misschien wel verwacht en gehoopt had. 
 
Dank Richard, voor het vele wat je voor zowel de mensen van de Baak als 
voor de mensen van de Ichthuskerk in je werk hebt betekend. 
 
We hopen dat je samen met je vrouw Bartje mag gaan genieten van de tijd 
die voor jullie ligt. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Namens de kerkenraad van de Ichthuskerk, Corry van Voorst 
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Met spoed gevraagd! 

Na bijna 10 jaar het kerkblad te hebben mogen maken, zo schrijft Karin Hek-
man, leg ik bij deze mijn functie, als redactielid, neer. 
We zoeken dus een redactielid die naast Irma Lok het kerkblad maakt. Het 
zou fijn zijn als er iemand vanuit de Ichthuskerk deze taak op zich wil nemen. 
Het is de bedoeling dat je om de maand de kopij verwerkt tot het kerkblad. 
Wie reageert? Mail naar corry.vanvoorst@pknhasselt.nl.  
Dank je wel Karin, voor al die jaren dat je dit werk hebt gedaan! 

 Van de Kerkrentmeesters 

Jaarrekening 2020 

De jaarrekening voor het jaar 2020 van het College voor Kerkrentmeesters 
is inmiddels definitief. Op de volgende pagina vindt u een verkort overzicht 
van de resultaten over 2020. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de 
jaarrekening dan kunt u een afspraak maken met Marchel Visscher, tel.nr.: 
06-40706085 of per mail marchel.visscher@pknhasselt.nl  
 
Wilt u een uitgebreid exemplaar inzien, dan ligt deze ter inzage van 7 t/m 11 
juni bij Wil Kappert op Wolweversgilde 27 
 

 

 

mailto:corry.vanvoorst@pknhasselt.nl
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  Berichten 

Kerkvisitatie, wat betekent dat voor onze beide kerken? 

Begin mei is bekend gemaakt dat de kerkenraad van de Ichthuskerk, onder-
steund door de Baak, kerkvisitatie heeft aangevraagd. Je bent niet de enige 
voor wie het onduidelijk is wat kerkvisitatie inhoudt. Visitatie wil letterlijk zeg-
gen: een bezoek brengen. Het woord visitatie vind je terug in het woord visite. 
In het dagelijks taalgebruik kom je dat woord alleen nog tegen bij de dokter. 
De dokter gaat nog steeds op visite. Op visitatie gaan, wil zeggen: een be-
zoek brengen met een bijzonder doel. Kerkvisitatie is meer dan een formeel 
bezoek. Het is goed om de visitatie te zien in het licht van Handelingen 15. 
De kerkvisitatoren komen in Naam van de Koning van de Kerk. Kan er ook 
van onze gemeentes gezegd worden dat de genade Gods er gezien wordt? 
 
De visitatoren is gevraagd: 
a.  om ruimte te bieden aan de (verwerking van) emoties en het terug-

brengen van rust in de gemeente(n) 
b.  om informatie te helpen aanreiken waar dat gewenst is en om scherp 

te luisteren en adequaat te reageren op argumenten zoals het mis-
sen van communicatie, informatieachterstand of niet gefundeerde ar-
gumentatie. 

c.  om te peilen of het zinvol is als beide gemeenten verder te werken 
aan de uitvoering van een advies om met het ene gezamenlijke kerk-
gebouw aan de Oudendijk verder te gaan. 

Door visitatie aan te vragen heeft de kerkenraad van de Ichthuskerk het pro-
bleem uit handen gegeven. En is het niet verstandig om als kerkenraad van 
de Ichthuskerk nog een ‘eigen pad te bewandelen’ naast het traject dat de 
visitatoren gaan bewandelen. Dit om alles zo duidelijk en zuiver mogelijk te 
onderzoeken. De twee visitatoren bereiden hun werk voor en maken een 
plan. Het zijn de visitatoren die na overleg met de (vertegenwoordiging van) 
kerkenraden zelf een route uitzetten. 
De twee visitatoren gaan diverse gesprekken voeren, met gemeenteleden en 
kerkenraadsleden van beide kerken. Zowel met voorstanders als tegenstan-
ders van het uitgebrachte advies. Aan het einde van het traject volgt een 
advies. Hoewel het niet aan ons is om te bepalen wanneer dit objectieve 
advies wordt uitgebracht, hebben wij wel verzocht om voor de zomervakantie 
van 2021 met een eindadvies te komen.  
Beide kerkenraden verlangen naar samen gedeelde liefde voor de Heer, voor 
de gemeenschap van ons gezamenlijk, voor de weg naar een gezamenlijke 
toekomst. Als uit het onderzoek naar voren komt dat hereniging niet haalbaar 
is, gaan we als beide kerken weer op eigen benen staan, om beider 
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gemeentes weer op te bouwen en sterk te maken. Dat alles om opnieuw 
geraakt te worden door het Evangelie en zo de liefde van Christus te ontvan-
gen en te delen. 

Gebouwenadvies: vragen en antwoorden 

Tijdens en na afloop van de gemeenteavonden zijn vragen gesteld over het 

gebouwenadvies. De toenmalige projectleider, de heer Bert Endedijk, heeft 

de vragen verzameld en van antwoord voorzien. De antwoorden staan op de 

website van beide kerken. 

Kerkbrief ontvangen? 

Regelmatig versturen wij een kerkbrief naar de ons bekende emailadressen. 

Helaas hebben wij nog niet van alle gemeenteleden een emailadres. Als 

deze nog niet bij ons bekend is, wil je deze dan aan ons geven? Je kan het 

emailadres doorgeven aan Nely.van.der.horst@pknhasselt.nl, onder vermel-

ding van je naam en adres. 

Kerkbezoek 

Iedereen is van harte welkom om een kerkdienst te bezoeken. Spontaan 
naar de kerk gaan, kan helaas nog niet. Aanmelden kan bij voorkeur via de 
website van de kerk of telefonisch bij Ben Kant, tel.nr. 06 250384 45. 

Geluid bij Kerkdienst gemist 

Tijdens de kerkdiensten wordt door meerdere personen het woord gevoerd. 

In de eerste plaats natuurlijk door de predikant. Maar ook door de ouderling 

van dienst en de lector. Het stemvolume van deze mensen is niet hetzelfde. 

De mensen die verantwoordelijk zijn voor de techniek tijdens de kerkdiensten 

proberen dit zoveel mogelijk te corrigeren, binnen de mogelijkheden van de 

apparatuur. Afhankelijk van je computer kan het desondanks gebeuren dat 

je af en toe de volumeknop moet bijstellen.  

Werkgroep zustergemeente 

Op Hemelvaartsdag ontvingen wij een mail van Vladimir Svoboda dat zijn 
vrouw Hana op 11 mei jl. op de leeftijd van 63 jaar is overleden. Tijdens het 
laatste bezoek aan ons, in augustus 2017, waren Vladimir en Hana met hun 
dochter en schoonzoon Eva en Pavel ook aanwezig in Hasselt. In de mail 
schreef Vladimir dat Hana erg dankbaar was voor de vriendschap met ons 
als zustergemeente. De begrafenis vond plaats op zaterdag 15 mei om 14.00 
uur vanuit de kerk in Nosislav, en was te volgen via YouTube. Wat ons opviel 

mailto:Nely.van.der.horst@pknhasselt.nl
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was dat iedereen dicht naast elkaar zat, maar wel met een mondkapje op. 
Vanaf het balkon bij het orgel zongen een paar gemeenteleden de liederen 
in de dienst. We hebben onze deelneming aan Vladimir, hun kinderen, 
kleinkinderen en de moeder van Hana gestuurd. 
Wij zien er als werkgroep naar uit - als de coronamaatregelen binnenkort 
versoepeld worden - weer eens samen te komen om de draad weer op te 
pakken. In augustus neemt ds. Ondrej Macek afscheid van de gemeente in 
Nosislav, het is de vraag of er dan weer meer vrijheid is om te reizen, we 
zullen nog geduld moeten hebben over wat er wel of niet kan tegen die tijd. 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep, Jenneke Harink 

  Activiteiten 

Overstapdienst  

We zijn alweer bijna aan het eind van het kerkelijk seizoen en dat betekent 
dat er weer een aantal kinderen de kindernevendienst gaat verlaten. Samen 
met Ellen Booij, Harmen Buit, Jur v.d. Werf, Lone v.d. Berg, Norah de 
Vreede, Peter Bakker en Rutger Stam zijn we begonnen met de voorberei-
dingen voor de overstapdienst. Binnenkort volgt er ook een leuk filmpje van 
de club overstappers. De dienst staat 4 juli a.s. gepland en het belooft een 
feestelijke dienst te worden. 
Namens de Kindernevendienst, Karin Riezebosch 

 

Startweekend 

Door alle coronamaatregelen is vorig jaar het startweekend geannuleerd. Of 

het dit jaar door kan gaan, is nog maar de vraag, maar desondanks zijn we 

als Startweekendcommissie gestart met de organisatie van het weekend. We 

hopen dat het dit jaar wel door kan gaan. 

Het Startweekend staat gepland op  

zaterdag 18 en zondag 19 september 
Zet deze data alvast in uw agenda of op uw kalender. 
 
Het thema voor deze dagen is “Van U is de toekomst” 
Onze gedachte over het mogelijke programma is, als volgt: 

• Ontbijt voor mensen van 65 jaar en ouder 

• Een bakwedstrijd (heel de kerk bakt) 

• Een happen en trappen tocht (eten, drinken en opdrachten onderweg) 

• Volleybal en badminton in de sporthal 

•  Een kerkdienst/openluchtdienst om het winterseizoen in te luiden. 
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Veel is nog onduidelijk, dat realiseren wij ons, maar we houden u op de 
hoogte via het kerkblad. 
Groeten namens de Startweekendcommissie 
Opgelet! Ben jij een 13 jaar of oudere jongere? 

Kom samen sporten! 

Op zondag 30 mei, in de middag na de jeugddienst, van 13.00 tot 14.30 uur 

ontmoeten we elkaar op het veld bij de Toermalijn. Neem gerust iemand 

mee, we zorgen dat we coronaproof en gezellig samen 

elkaar ontmoeten. We zorgen voor wat lekkers en een 

voetbal, spikebal en kubb. We nodigen naast jongeren uit 

onze kerken, ook jongeren uit via Athletes in Action en het jeugdwerk van de 

GKV/CGK. Als het te druk wordt, zullen we uiteraard zorgen voor voldoende 

afstand naast het sporten. Vragen of opmerkingen. Neem contact op met 

Edith van Olst of jeugdwerkadviseur Willem Klapwijk (via 06-23785530).  

Vergaderdata 
01 juni:  collegevergaderingen van de Baak 

08 juni:  moderamen de Baak 

15 juni:  gezamenlijke kerkenraadsvergadering in de Ichthuskerk 

  Bezorging liturgie 

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

30 mei Lianne Snijder 

06 juni Ali Bredenhoff 

13 juni Willy Aalberts 

20 juni Jannie van Hasselt 

27 juni Fam. Hulzebosch 

Papieren liturgie 
Veel 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 papie-
ren 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 

 

 

mailto:liannesnijder@live.nl
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  Overzicht Kerkdiensten Protestantse 
Gemeente te Hasselt i.w. 

Kerk  Kinderen en Kerk 

de Baak                                   Zondag 30 mei                       Jeugddienst 
                                                           09.30 u 
Voorganger: Jonathan Pellegrom 
m.m.v. Youth for Christ 
Collecte: kosten jeugddienst 

Kindernevendienst (groep 1 t/m 4) 
Lisanne Habers & Claudia Last 

Ichthus                                    Zondag 6 juni  
                                                 09.30 u       Afscheidsdienst ds. Vissinga 
Voorganger: Ds. R.S.E. Vissinga 
Organist: Henk Schoonewelle 
Deurcollecte: liturgiecommissie 

Kindernevendienst 
Fancy Brinkman & Gerda van Dijk 

Ichthus                                    Zondag 13 juni 
                                                           09.30 u 
Voorganger: Ds. P van Veen 
Organist: Arjan Wegerif 
Deurcollecte: kerktelefoon 

Kindernevendienst 
Karlien Dikken & Lydia Touwen 

Ichthus                                    Zondag 20 juni 
                                                           09.30 u                 Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. Zweers 
Organist: Henk Schoonewelle 
Deurcollecte: lief en leed 
 

Kindernevendienst 
Karin Riezebosch & Jenyna v.d. Werf 

Ichthus                                    Zondag 27 juni 
                                                           09.30 u 
Voorganger: Ds. M. Biewenga 
Organist: Luuk Schuurman 
Deurcollecte: crèche/kindernevendienst 

Kindernevendienst 
Marieke Booy & Marjanne v.d. Berg 

de Baak of het                        Zondag 4 juli        
van Stolkspark                                 09.30 u       Overstapdienst groep 8 

Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Olga Klaassen  
Deurcollecte: onderhoud dak 

 

N.B.  

• 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. 

• Denkt u eraan dat vanaf zondag 2 mei de kerkdiensten weer om 
09.30 uur begonnen zijn! 

 


