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Wie op de uitkijk staat …. 

Er waren eens twee mannen die samen in het ziekenhuis lagen. De ene lag 
bij het raam en vertelde aan de ander die niet bij het raam lag wat er alle-
maal te zien was buiten. Over het verkeer, de bomen, bloemen, haastig fiet-
sende mensen en treuzelende kinderen op weg naar school enz.  

Op een dag stierf de man bij het raam. De andere man vroeg of hij nu het 
plekje in mocht nemen bij het raam en dat mocht. Toen hij naar buiten keek 
riep hij verbaasd: ‘Hoe kan dit nu, ik zie alleen een grijze muur! Toen mijn 
buurman hier lag vertelde hij me honderduit over alles wat er te zien was!’ 
Toen zei de verpleegster: ‘Je vriend was blind!’  

 
Meteen moest ik denken aan woorden uit verhalen van “de zevende dag”  
 

Wie op de uitkijk staat voor een andere wereld, 

staat zichzelf niet toe dat hij opgaat in wat bestaande toestand heet. 

Wie een vermoeden heeft van een andere toekomst, 

kan niet toestaan dat het heden hem inpalmt en programmeert. 

Hij zal wonen, overal even, maar nergens thuis voorgoed. 

Ieder land beschouwt hij als zijn vaderland 

en ieder vaderland als vreemd gebied. 

Van alles wat het leven geeft laat niets hem onverschillig. 

Aan geen zon of zomer gaat hij voorbij. 

Geen kans op feest en geluk laat hij schieten. 

Hij is geboeid door veel dingen en weet er van te genieten. 

Alleen zijn hart en ogen houdt hij open voor de toekomst. 

Vrede in aantocht, 

Gerechtigheid in wording, 

Menswording, alsnóg, verre liefde, lieve vrede, 

dat Koninkrijk, tóch! 

 

Aly Hilberts 
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 Van het Pastoraat 

Bij de kerkdiensten 

• Zondag 6 november zal ds. Klaas van der Kamp de dienst leiden. 
In deze dienst willen we ook aandacht besteden aan Dankdag. 
 

• Zondag 13 november hoopt ds. Jan van Breevoort, uit Veenoord, 
onze voorganger te zijn. 
 

• Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. We gedenken dan de 
mensen uit onze gemeente die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden. Hun namen worden genoemd en er worden kaarsen 
aangestoken ter gedachtenis. We vertrouwen en geloven dat het 
Licht van Christus met ieder van ons meegaat en God ons troos-
tend nabij wil zijn. Ds. Jan Woltinge uit Zwolle zal deze dienst lei-
den. 
 

• Zondag 27 november vieren we de 1e Adventszondag met ds. An-
neke Kruithof uit Zwolle. 
 

• Zondag 4 december hoopt ds. Anco Tol uit Dalfsen aanwezig te zijn 
op de 2e Adventszondag. 

Open Kerk Eeuwigheidszondag 

Zoals u hierboven las, is zondag 20 november Eeuwigheidszon-
dag. In de ochtenddienst wordt hier aandacht aan besteed. In de 
middag willen we graag iedereen (Hasselt breed) in de gelegen-
heid stellen de open Ichthuskerk te bezoeken, een kaarsje te 
branden, een moment stil te zijn…. 
 
De kerk is open voor iedereen van 16.00 uur tot 18.00 uur  
Van harte welkom allemaal! 

Eerste indrukken van de gemeenteavond in de Ichthuskerk in 
Hasselt op 11-10-2022 

Nadat we begonnen met een Bijbellezing over "gemeente zijn, zijn we met 
z'n allen" en gebed, konden we ruim 75 gemeenteleden verwelkomen. In een 
prettige en open sfeer werden diverse zaken aan de gemeente voorgelegd. 
We begonnen met een beeld te schetsen over de nieuwe invulling en 
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taakverdeling en de mensen die deze gaan vervullen, aan de gemeente voor 
te leggen. 
 
Nadat een kerkrentmeester de begroting voor de komende jaren had laten 
zien, werd door de gemeente met hand op steken aan de kerkenraad toe-
stemming gegeven te zoeken naar een predikant voor 0,5 fte. Totdat we 
daarin geslaagd zijn, en dat zal toch niet gemakkelijk voor de zomer van 2023 
lukken, hebben we ds. Jeroen de Wind bereid gevonden onze gemeente 10 
uur per week pastoraal te begeleiden. Hij is enthousiast, komt uit Zeewolde 
en zal naar verwachting op twee dagen per week in Hasselt zijn. We hopen 
op een goede samenwerking in onze gemeente, laten we hem met open ar-
men en vizier verwelkomen. 
 
Helaas hebben we ook moeten besluiten een aantal kerkdiensten (Bid- en 
Dankdag en Nieuwjaarsdag als die niet op zondag valt) niet meer op de ge-
bruikelijke wijze te vieren. En ook over de avonddiensten op de Avondmaals-
zondagen hebben we onze verwachtingen uitgesproken. Hoe e.e.a. wel vorm 
zal krijgen hopen we t.z.t. met u te delen, alle suggesties zijn welkom. 
 
Blij verrast waren we als kerkenraad dat er zo veel gemeenteleden bereid-
heid aangeven een actievere rol in de voorkomende zaken te willen vervul-
len. We gaan zeker een beroep op u doen. 
Tot slot niet onvermeld en niet onbelangrijk: willen we onze plannen verwe-
zenlijken dan hebben we menskracht nodig maar ook financiële middelen. 
Wilt u daar ook nog extra aan denken! 
 
Vervolginformatie voortvloeiende uit deze gemeenteavond krijgt u uiteraard 
via Nieuwsbrief en/of Kerkblad. 
Namens de kerkenraad, Nico Tuinstra, plv.voorzitter 

Terugblik op: “De kerk is open, WELKOM!” 

Vele zaterdagen tijdens deze zomer wapperde de vlag met bovenstaande 
tekst bij de deuren van de Ichthuskerk. Allereerst bedoeld als een warmhar-
tige uitstraling. Maar ook een uitnodiging voor iemand die de stilte zoekt, be-
nieuwd is naar de binnenkant of zomaar even voor een praatje komt. 
 
Zo gebeurde ook, soms liep het af en aan met bezoekers en andere keren 
mondjesmaat. Er ontstonden uiteenlopende gesprekken over kerk en geloof, 
uitleg van de liturgie of belangstelling voor de eenvoud van het interieur en 
het bijzondere orgel. Dank aan enkele organisten die soms een uurtje of iets 
langer prachtige orgelmuziek speelden. 
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Na een drukbezochte en geslaagde Monumentendag hebben we de 
WELKOMST- vlag weer opgeborgen voor hopelijk een nieuw seizoen.  

 Van het Pastoraat 

Bij de diensten 

• Zondag 30 oktober a.s. hopen we met elkaar een school- kerk- en 
gezinsdienst te houden, samen met de kinderen, de meesters en juf-
fen van De Driemaster. In deze dienst klinkt het verhaal van Daniël 
in de leeuwenkuil. 
 

• Woensdag 2 november a.s. is het Dankdag voor gewas en arbeid. 
In de avond, om 19.30 uur, is er in de Baak een gebedsdienst, waarin 
we stil staan bij de goede gaven van de Schepper. 
 

• Zondag 6 november a.s. is er een doopdienst in de Baak, waarin 
Guusje en Hayden de doop zullen ontvangen. Voorganger is ds. 
Henk van Veldhuizen en met de kinderen lezen we Lucas 18: 1 – 8 
over de onrechtvaardige rechter. 
 

• Zondag 13 november a.s. is er een gastvoorganger in de Baak. De 
kinderen in de kindernevendienst staan stil bij het verhaal van Lucas 
18: 9 – 14, waarin Jezus vertelt over de Farizeeër en de tollenaar. 
 

• Zondag 20 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. In deze dienst gedenken we hen, die ons sinds november 
2021 ontvallen zijn en natuurlijk staan we in gedachten ook stil bij 
alle geliefden, die ons ontvallen zijn en wier namen die dag niet ge-
noemd worden. Wij lezen deze zondag de bekende woorden uit het 
slot van de Bijbel: Openbaring 21: 1 – 7. 
 

• De eerste twee zondagen van Advent zal ds. Van Veldhuizen voor-
gaan in de diensten in de Baak. De lezingen zullen mede afhanke-
lijk zijn van de keuze van de kindernevendienst voor het Advents-
project. Zondag 4 december a.s. zal natuurlijk ook gekleurd zijn 
door het afscheid van ds. Van Veldhuizen als voorganger van de 
Baak. 
 

Een kaarsje aansteken 
Op zondag 20 november a.s., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ge-
denken we de mensen die ons ontvallen zijn door de dood. Voor hen die dat 
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willen, ongeacht of ze lid zijn van een kerk of niet, is er die middag van 16.00 
tot 17.00 uur de gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de Baak. Ieder 
is welkom. 

Koffie-ochtend 

Het is plezierig om elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten en met 
elkaar van gedachten te wisselen over het weer, de toestand in de wereld of 
in Hasselt, het geloof, net wat er langs komt. Graag zetten we onze ontmoe-
tingen nog door: op donderdag 3 en 17 november a.s. van 10 – 11 uur bent 
u van harte welkom om even ‘zomaar’ binnen te lopen. En helpende handen 
worden natuurlijk op prijs gesteld. 

Aan tafel 

‘Aan tafel’ is het landelijke thema vanuit de PKN over de vraag, hoe we met 
elkaar gemeente van Christus zijn en welke rol de kerkdienst en in het bij-
zonder het Avondmaal daarbij kan spelen. Inmiddels pogen we met beperkte 
menskracht gesprekken te organiseren in diverse wijken, waarbij we mensen 
telefonisch uitnodigen voor een gespreksavond. De eerste is gehouden in 
Genemuiden en ook in november wil ik proberen een tweetal avonden te 
organiseren. Ik kijk uit naar de gesprekken met elkaar.  

Tenslotte 

Het zal duidelijk zijn, dat wij momenteel meer en meer in ‘twee werelden’ 
leven: enerzijds nog volop aanwezig in Hasselt, anderzijds meer en meer ook 
bezig met de nieuwe woon- en werkplek in Emmeloord. Inrichting, kleurstel-
ling voor de schilder, gordijnen, werk aan de tuin en wat dies meer zij, of we 
nu willen of niet, we moeten erover nadenken en beslissingen nemen. Intus-
sen komen de eerste verhuisdozen in huis en is het inpakken al begonnen: 
de verhuizing is aanstaande. 
 
Ondertussen is het buiten werkelijk herfst geworden met vallende bladeren, 
met gekleurde bomen, met paddenstoelen in het bos. Ook in de kerk wordt 
het werk weer intenser: naar binnen om elkaar te ontmoeten rond thema’s 
van geloof en leven, naar buiten om er te staan voor wie ons nodig heeft in 
deze tijden van vluchtelingen, oorlog en geweld, van energiearmoede en wat 
er nog meer bij komt kijken. En net als overal klinkt het ook in ons midden: 
we hebben u nodig! We hebben jou nodig om jouw kennis, om jouw kunde, 
om jouw energie en inzet. Opdat de kerk er kan zijn voor wie haar nodig 
heeft… 
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Intussen is de meditatiekring Vacare weer begonnen. Nog steeds in geza-
menlijkheid, op de eerste vrijdag van de maand, van 9.30 – 11.00 uur. Een 
kring van stilstaan rond woorden en gedachten van inkeer en bezinning. Nog 
één keer zal ik deze kring begeleiden, daarna wellicht telkens een ander uit 
de kring. De ervaring leert, dat voor sommigen deze ontmoetingen veel 
waard zijn. En daar kijk ik zelf ook met dankbaarheid op terug. 
In bovengenoemde kring lazen we onlangs deze woorden van Peer Ver-
hoeven: 
 

“Niemand van ons weet 
wie Gij zijt, God; 
niemand van ons 
heeft U in pacht. 
Gij zijt als liefde: 
enkel te beleven. 
Gij zijt als lijden: 

mee vechten en aanvaarden. 
Gij zijt als geluk: 

louter ondergáán. 
 

En niemand van ons weet 
hoe Gij heten moet; 

niemand kent 
uw eigennaam. 

 
Gij schuilt 

in het hart van die 
simpel en bescheiden 

goed doen. 
Gij zit wijzen en 

deemoedigen in het bloed. 
Gij zijt met allen die 
U hoe geheten ook 

zoeken en meemaken; 
die waar ter wereld ook 

vredig omgaan met elkaar, 
 

tot alle leven in U 
voor eeuwig 

zal zijn voltooid.” 
 

uit: “Groot Gebedenboek” door Piet Thomas, blz. 226) 
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Met vriendelijke groet, ds. Henk van Veldhuizen 
 
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 

Doelen diaconiecollecten maand november 2022 

2 november  Dankdag Dorcas – Dorcas Voedselactie 2022: geef voor 
Oost-Europa!  
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele we-
reld. De meest kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet 
alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners 
van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat 
ze moeten. Een uitgebreide uitleg over de dankdagactie 
staat hieronder vermeld. Van harte aanbevolen.  
 

6 november  Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als ge-
meente anderen helpen. 

 
13 november  Voedselbank/ eindejaarsgift sociale minima: Collecte 

voor de eindejaar gift in de gemeente Zwartewaterland.  
 
20 november  PKN-pastoraat –Omzien naar mensen binnen en buiten 

de kerk. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de 
naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om 
de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het 
leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren 
van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstan-
digheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en 
een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in 
hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen 
en trainingen ontwikkeld.  

 
27 november  Leger des Heils – Het leger des Heils gelooft dat iedereen 

ertoe doet en zorgt voor mensen aan de onderkant van de 
samenleving.  

 
4 december  Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als ge-

meente anderen helpen. 
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Hierboven staan de collectes voor de zondagen in november. U kunt elke 
week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor 
de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de kerk 
en eredienst en het doel van de derde collecte staat vermeld bij het 
overzicht van de kerkdiensten.  De uitgebreide uitleg over de werking van 
GIVT staat op de website. Hebt u hulp nodig voor het installeren van de GIVT 
app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.  
 
Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de reke-
ningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen 
wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt. 

NL18 RABO 0325 602 638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie 
NL93 RABO 0325 605 459 t.n.v. Diaconie de Baak  

Collectebonnen en munten 

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan 
kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding 
van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita 
Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Edith Boessenkool, van Na-
huysweg 141 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.  

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand 

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand 
september. Dit is het totaalbedrag van de beide kerken. U hebt als gemeente 
trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie!  Het totaal 
van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
 

Datum Ontvangen via  Bedrag 

Sept.  Ds. Henk van Veldhuizen voor de verbouwing 
van de Baak  

10,00 

Sept. Ds. Henk van Veldhuizen voor de diaconie  10,00 

 Totaal  €     20,00 

 
Collectes totaal 

Datum Bestemd voor Bedrag 

4 sept Diaconie      279,76 

11 sept Kerk in actie een thuis voor jongeren       291,84 

18 sept Hart van Hasselt, jeugddoel.       429,08 

25 sept   Kerk in actie vredesproject Colombia       376,84 

 Totaal  € 1377,52 
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Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide 
diaconieën! 

Dankdag Dorcas: Voedselactie 2022: geef voor Oost-Europa! 

De verschrikkelijke oorlog in Oekraine schokt de hele wereld De meest 
kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet alleenin Oekraine zelf is de 
nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten 
soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet 
je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar 
de vraag of er dan eten op tafel komt …… 
 
Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden 
vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral 
ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen ter plekke voedsel in 
en maken er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daana 
laten we de mensen niet los. Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe 
doelen en we bouwen met hen aan een gezonde toekomst.  
 
Geeft u ook voor voedsel?? Doe mee door: 

- Te geven met de collecte van (2 november) die voor de Dorcas 
Voedselactie bestemd is.  

- Te doneren via de website van Dorcas op  
- www.dorcasvoedselactie.nl        
- In de Ichthuskerk kunt u op zondag 6 november ook nog geven voor 

de Dorcas voedselactie via een QR-code die speciaal voor de Dor-
cas actie is aangemaakt. Deze code bevindt zich bij de uitgang bij 
de collectezakkenstandaard.  

Wilt u nog meer informatie dan kunt u die allemaal vinden op 
www.dorcasvoedselactie.nl      
Van harte aanbevolen door de diaconie!   
 
Adventskalender 2022: gratis bestellen op 
Https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met 
Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons 
ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van 
de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en gebor-
gen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. Voor elke dag is er een over-
denking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere 
dag een stapje dichter bij Kerst. U kunt deze adventskalender gratis aanvra-
gen op https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

 

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
http://www.dorcasvoedselactie.nl/
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Wij hebben bericht ontvangen van de fa-
milie Ndimurwango in Rwanda, dit gezin 
sponseren wij via Red een Kind 
 
 
Dear sponsorcontact in Hasselt:  

Wij de familie Ndimurwango groeten jullie en wij hopen dat het goed gaat met 
jullie. Het gaat hier goed met ons en wij danken God dat het coronavirus is 

afgenomen. De kinderen leren goed. Wij als ou-
ders wieden de bonen en de zoete aardappelen 
die wij verbouwen. Wij zouden het fijn vinden om 
van jullie te horen, het zou fijn zijn om te horen 
hoe het met jullie gaat. We hopen dat jullie nog 
steeds vechten tegen Covid-19. Goede Paasda-
gen toegewenst en mag God jullie zegenen. 

Hierboven de familie Ndimurwango in levenden lijve.  
 
Naast de brief nog een rapport van stichting Red een Kind, hierin staat dat 
het goed gaat met deze familie en dat hun kinderen goed leren. De ouders 
zitten in de zelfhulpgroep en leren over voeding en het doet hen goed van 
anderen te leren! Heel fijn om te horen dat het goed gaat met deze familie in 
Rwanda.  
 
Diaconie en Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland??!!! 
Naastenliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar help mee 
met de opstart van SchuldHulpMaatje Zwartewaterland, met de naam “Met 
Elkaar Zwartewaterland” (deze naam is tijdens de vorige vergadering voor-
gesteld). Heel fijn dat zich al mensen hebben aangemeld om te helpen met 
het opstarten en er zijn ook al aanmeldingen als schuldhulpmaatje. Maar we 
hebben nog meer schuldhulpmaatjes nodig. De schuldhulpmaatjes krijgen 
een gedegen opleiding om de mensen die in nood zitten te begeleiden. Bent 
u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen met 
Wil Kappert via wil.kappert@pknhasselt.nl. Mobiel nr. 06-19860235. 
 
Verlichte kerstroute 
Binnen de diaconie hebben we bedacht om dit jaar op 17 december een ver-
lichte kerstroute te organiseren. Het lijkt ons leuk om in de binnenstad/ oud 
Hasselt verlichte kerststallen of verlichte kerstartikelen in het raam te zien. 
Hier willen we dan ook een woordzoeker aan koppelen waar iedereen aan 

mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl
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mee mag doen. Tevens lijkt het ons leuk om een levende kerststal neer te 
zetten en onderweg chocolademelk te serveren. 
 
Deze actie kunnen we natuurlijk niet alleen doen en daarom willen we u om 
hulp vragen. Lijkt het u leuk om verlichting in het raam te zetten op 17 de-
cember, of wilt u meedoen met de levende kerststal, dan kunt u zich opgeven 
bij Edith Boessenkool of Ina Schotanus. 
Edith Boessenkool, 06 – 4142 6635, edith.boessenkool@pknhasselt.nl  
Ina Schotanus, 06 – 4013 6719, ina.schotanus@pknhasselt.nl  
 
We hopen op veel reacties, graag voor 4 november, zodat we deze actie 
kunnen realiseren. 
Hartelijke groet, de diaconie 
 
Begrotingen 2023 van de diaconie van de Baak en de Ichthuskerk 
In vergadering van de diaconie van 4 oktober jl. zijn de begrotingen voor 
2023 van de beide kerken goedgekeurd. Daarna hebben de kerkenraden van 
beide kerken de begrotingen van de diaconie ontvangen en hun voorlopige 
goedkeuring verleend.  Nu is het de beurt aan de beide gemeentes; u kunt 
de begrotingen inzien van 7 t/m 11 november op Wolweversgilde 27. Graag 
van tevoren contact opnemen met Wil Kappert, via 
wil.kappert@pknhasselt.nl of tel. 0619860235. Een verkort overzicht van de 
beide begrotingen treft u aan op de volgende twee pagina’s. 
 

 

mailto:edith.boessenkool@pknhasselt.nl
mailto:ina.schotanus@pknhasselt.nl
mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl
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Gebed: Instrument van uw vrede 

God, 
Maak mij een instrument van uw vrede. 

Een triangel, voorzichtig, klein,  
maar steeds weer doorgaand. 

Of een viool, heftig en boos als het nodig is,  
dan weer meeslepend. 

Een fluit, wat lichtheid brengend,  
om op te tillen. 

Of een trom, welke trom ook,  
krachtig en grondig. 

Een tuba of een cello die de diepte zoekt,  
inhoud geeft. 

Of een piano  
voor de verbinding. 

God, 
Maak ons een orkest van uw vrede. 

Ieder een eigen instrument, 
ieder de ruimte. 

Samen zoekend naar de muziek. 

Dat het zo zal zijn. 

Door ds. Harmke Reuver 
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 Van de Kerkrentmeesters 

Najaarsactie 2022 

Bij dit kerkblad ontvangt u een envelop met een accept-
giro voor de laatste financiële actie van dit jaar. Deze 
actie wordt door de Baak en de Ichthuskerk gehouden, 
en is bestemd voor het Jeugdwerk.  
 
Het grootste gedeelte van de opbrengst van deze actie 

is bestemd voor het eigen jeugdwerk; dus voor de catechisatie, clubwerk, 
crèche en kindernevendienst van onze beide kerken. Een klein gedeelte van 
de opbrengst wordt afgedragen aan het landelijke jeugdwerk van de PKN 
(JOP). Jong Protestant (JOP), is de jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk en ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwil-
ligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren 
zich gezien en geliefd voelen.  
 
Wij doen graag een beroep op uw financiële steun, zodat dit belangrijke werk 
gedaan kan blijven worden. 
 
Mocht u geen acceptgiro hebben ontvangen, dan kunt u voor de Baak uw 
bijdrage overmaken op rekeningnummer NL84 RABO 0373721404 
en voor de Ichthuskerk op rekeningnummer NL82 RABO 0373711158  
onder vermelding ‘Jeugdwerk 2022’. 
 
Mede namens alle jeugd van de Baak en Ichthuskerk heel hartelijk dank voor 
uw bijdrage. 
De colleges van kerkrentmeesters van de Ichthuskerk en de Baak 
 

 Van de Kerkrentmeesters 
 
Giften via Givt en contant: Hierbij het overzicht van de opbrengsten van de 
collectes in de diensten van het 3e kwartaal 2022.  
Alle gevers onze hartelijke dank.  
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Overzicht 2e & 3e collecte, 3e kwartaal 2022 Givt en contant 

DATA 
Zondagen Extra Collecte 3: Bestemming 

Bedrag via 
Givt 

Bedrag  
contant 

3 juli  Crèche en Kindernevendienst €  27,54  €  17,15  

10 juli Lief en Leed (Gez. Park) €  10,75  €  20,65  

17 juli Onderhoudsfonds Kerk (Gez. Ichthus) €  43,42  €  25,30  

24 juli Crèche en KND (Gez. Ichthus) €  20,49  €  25,21  

31 juli Lief en Leed (Gez. Ichthus) €  29,37  €  21,19  

7 aug. Onderhoudsfonds Kerk (Gez. Baak) €  14,41    

14 aug.  Crèche en KND (Gez. Park) €    3,69    

21 aug.  Lief en Leed (Gez. Baak) €  21,32    

28 aug.  Orgelfonds €  31,74  €  22,30  

4 sept.  Onderhoudsfonds Schakel €  33,20  €  28,52  

11 sept.  Crèche en Kindernevendienst €  22,77  €  30,15  

18 sept.  Lief en Leed €  43,87  €  28,05  

25 sept.  Onderhoudsfonds Kerk €  35,86  €  38,80  

  Totaal  € 338,43  € 257,32  

    

  Totaal Givt plus contant 3e collecte  € 595,75   

    

  2e collecte Kerk en Eredienst Givt  € 367,77  

  2e collecte Kerk en Eredienst contant  € 327,03  

Givt plus 
contant 2e 
collecte    3e kwartaal 2022 Totaal € 694,80  

    

Opgehaalde 
verjaardag 
zakjes 

voor het Lief en Leedfonds voorheen 
‘t Bloemenfonds  €1670,90 
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• Het rekeningnummer van de SKG-bank:  

NL82 RABO 0373 7111 58 gebruiken voor het overboeken van uw 

vrijwillige bijdrage en giften voor de Kerk. 

• Het rekeningnummer van de RABO-bank:  

NL50 RABO 0325 6017 71 gebruiken voor  het bestellen van de 

collectemunten. 

• Het rekeningnummer van de RABO-bank:  

NL18 RABO 0325 6026 38 gebruiken voor a de giften aan de Dia-

conie van de Ichthuskerk. 

Met vriendelijke groet de Kerkrentmeesters van de Ichthuskerk 

 Berichten 

Nieuws vanuit het jeugdhart    

Financiële steun jeugdwerk 
In dit kerkblad vindt u een acceptgiro t.b.v. het 
jeugdwerk. Financiële steun is belangrijk, maar 
gebed is onmisbaar. Wilt u de kinderen/jongeren en het jeugdwerk in uw ge-
beden (blijven) gedenken? 
 
Leiding jeugdwerk 
Er heeft zich een aantal mensen gemeld om met de jeugd van onze beide 
kerken aan de slag te gaan. Om te kunnen starten hebben we echter nog 
steeds leiding nodig voor de groep van 12-13-14 jaar. Dus wilt u met deze 
groep aan de slag, met een gevarieerd programma waar ontmoeting en ver-
binding centraal staat, meld u dan bij één van ons of via  
jeugdhart@pknhasselt.nl.  
 
#durfte 
Jeugd 14-17 jaar (vanaf 3e klas VO) 
Binnenkort organiseren we een #Durfte bijeenkomst. Daar kun je de leiding 
ontmoeten en samen bespreken hoe de #durfte-ontmoetingen er uit gaan 
zien. Van harte welkom allemaal! 
 
Enjoy 
Jeugd 12-13-14 jaar (1e en 2e klas VO) 
Op korte termijn willen we een eerste samenkomst organiseren. De persoon-
lijke uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. 
 

 

mailto:jeugdhart@pknhasselt.nl
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Club  
Jeugd groep 3-8 van de basisschool 
We zijn blij om te kunnen melden dat er voor alle club-groepen leiding is 
gevonden.  
 
Op maandag 31 oktober zal ook de club voor groep 3-4 starten.  
De overige club groepen hebben hun eerste club avond al gehad. We zijn blij 
met de opkomst en hopen op een mooi club-seizoen. 

Groet namens het jeugdhart! 

 Activiteiten 

Doe jij ook mee met Sirkelslag kids!   

Het belooft weer een supergezellige, actieve en spannende avond te worden! 
Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen 
kindergroepen uit heel Nederland. 
In de periode van 16 september t/m 12 november spelen duizenden anderen 
kinderen uit verschillende gemeentes in Nederland Sirkelslag. 
Scores worden landelijk verzameld en op 15 november wordt de winnaar 
bekend gemaakt! 
 
Wanneer? 
Vrijdagavond 11 november om 19.15 uur. De avond duurt tot 21.15 uur 
 
Voor wie? 
Kinderen van groep 5 t/m 8 
 
Waar? 
Jeugdzaal de Baak 
 
Thema? 
Het thema dit jaar is 'Aan tafel' en sluit aan bij het jaar-
thema van de Protestantse Kerk. Wie nodig je eigenlijk 
allemaal uit aan tafel? Ook mensen die je misschien 
niet goed kent en/of uit een ander land komen? Door 
Sirkelslag te spelen, ontdekken de kids verder te kijken 
dan hun eigen vrienden en open te staan voor wie er op hun pad komt. 
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 Bezorging liturgie 

Contactadres: Lianne Snijder. Graag onderling ruilen en doorgeven per 

mail: liannesnijder@live.nl, tel. 038-4773014 of whatsapp 0612237538 

 

30 oktober Jetty Nijveldt 

02 november (dankdag) Ina Admiraal 

06 november Geke Bruinenberg 

13 november Margreet Hartman 

20 november Ina Visscher 

27 november Ali Bredenhoff 

04 december Willy Aalberts 

 
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 
een liturgie op papier krijgen. Wilt u dat ook, of hebt u geen papieren liturgie 
meer nodig, dan kunt u dat doorgeven aan Lianne Snijder.  

 

Overzicht Kerkdiensten 
 

 
 

 De Baak    Ichthuskerk  

Zondag 30 oktober 10 u 
 

                                                                                                            
 

School- kerk- en gezinsdienst  
 
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Olga Klaassen 
3e collecte: Verwarmingsfonds 
 
Geen Kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorganger: Pastor H. Schoorlemmer 
Organist: Arjan Wegerif 
3e collecte: Verwarmingsfonds 
 
Kindernevendienst 
Onderbouw 
Miriam Benschop  
 
Bovenbouw 
Karlien Dikken 
 

 

mailto:liannesnijder@live.nl
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Crèche 
Annemarie Visscher en Jenny v Hasselt 

Crèche 
Chantal van Dijk en Lise van Dijk 
 

                                 Woensdag 2 november 19.30 uur 

                                                                                                               

Dankdag 
 
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Evan Bogerd 
 

 

Zondag 6 november 10 u 

                                                                                                             
 

Doopdienst 
 
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Dik Hartman 
3e collecte: Crèche/kindernevendienst 
 
Kindernevendienst 
Groep 1 t/m 4 
Gerda Buter en Renate ten Hove 
 
Groep 5 t/m 8 
Annelies v.d. Berg en Jenyna v.d. Werf 
 
Crèche 
Lenie v Veldhuizen en Milan Steenber-
gen 

 

 
 
Voorganger: ds. K. v.d., Kamp 
Organist: Arjan Wegerif 
3e collecte: Crèche/kindernevendienst 
 
Kindernevendienst 
Onderbouw 
Bianca v.d. Berg 
 
Bovenbouw 
Rianne den Boer 
 
Crèche 
Angelique en Naomi 

 

Zondag 13 november 10.00 u  
 

                                                                                                 
  

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg, 
Apeldoorn 
Organist: Gert Jan Raidt 
3e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Kindernevendienst 
Groep 1 t/m 4 
Fancy Brinkman en Gerda van Dijk 
 
Groep 5 t/m 8 

Voorganger: ds. J. van Breevoort  
uit Veenoord 
Organist: Bert Duijst 
3e collecte: Onderhoudsfonds kerk 
 
Kindernevendienst 
Onderbouw 
Marieke Booij 
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Maroeska Buter en Herma van Dijk 
 
Crèche 
Annelie Blom en Tessa Hartman 

 

Bovenbouw 
Marjanne v.d. Berg 
 
Crèche 
Kirsten en Ellen 

Zondag 20 november 10 u 

                                                                                                 
 Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen 
Organist: Dik Hartman 
3e collecte: Lief en Leed 
 
Kindernevendienst 
Groep 1 t/m 4 
Jenyna v.d. Werf en Annelies v.d. Berg 
 
Groep 5 t/m 8 
Karin Riezebosch en Renate ten Hove 
 
Crèche 
Heleen Seinen en Janine v.d. Steege 

 

Voorganger: ds. J. Woltinge uit Zwolle  
Organist: Alle Smith 
3e collecte: Lief en Leed 
 
Kindernevendienst 
Onderbouw 
Heleen v.d. Berg 
 
Bovenbouw 
Miriam Benschop 
 
Crèche 
Emma en Lise 

 

Zondag 27 november 10 u  

                                                                                                 
1e Advent 

  

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuize-
Organist: Dik Hartman 
3e collecte: Verwarmingsfonds 
 
Kindernevendienst 
Groep 1 t/m 4 
Maroeska Buter en Stefanie v.d. Berg 
 
Groep 5 t/m 8 
Heleen Schottert en Fancy Brinkman 
 
Crèche 
Tineke Visscher en Esmee Habers 

 

Voorganger: ds. A. Kruithof uit Zwolle 
Muziek: Bandje 
3e collecte: Verwarmingsfonds 
 
Kindernevendienst 
Onderbouw 
Lydia Touw 
 
Bovenbouw 
Marieke Booij 
 
Crèche 
Alice en Ruben 

 

Zondag 4 december 10 u 

                                                                                                 
2e Advent 

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Voorganger: ds. A. Tol uit Dalfsen 
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Organist: Olga Klaassen 
3e collecte: Onderhoud dak 
 
Kindernevendienst 
Groep 1 t/m 4 
Herma van Dijk en Stefanie v.d. Berg 
 
Groep 5 t/m 8 
Gerda van Dijk en Gerda Buter 
 
Crèche 
Karin Hekman en Ilse v.d. Steege 
 

Organist: Arjan Wegerif 
3e collecte: Onderhoudsfonds Scha-
kel 
 
Kindernevendienst 
Onderbouw 
Karlien Dikken 
 
Bovenbouw 
Bianca v.d. Berg 
 
Crèche 
Chantal en Mart 
 

 


