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Hoe lieflijk is uw woning 
n.a.v. Psalm 84: 1 
 
Het zijn woorden, die voor mij nu heel beladen aanvoelen. Voor menigeen 
waren deze woorden bron van intense vreugde en een diep verlangen. Nu, 
in onze gemeenschap, staat deze beleving bij menigeen onder druk. We heb-
ben twee huizen, maar er zijn er onder ons, die een van deze twee huizen 
niet kunnen aanvaarden als de lieflijke woning, waar God met ons wil verke-
ren. Het klinkt heel hard, maar dit blijkt de werkelijkheid in ons midden. 
 
En toch, de Psalmist legt deze woorden ons in de mond. En ik leer daaruit, 
dat de woning waar God wil verkeren, niet mijn of onze woning is, maar Gods 
woning. En God woont overal, waar zijn liefde ontvangen en bezongen wordt, 
waar mensen samen brood en wijn delen, waar het water van doop en Geest 
uitbundig stroomt. Zonder voorbehoud, zonder beperking. 
 
Dat vinden we zwaar. Het gaat voor ons besef onze grenzen van kunnen 
dragen te buiten. En dat is ook zo. Vanuit een mensenhart kan ik niet zover 
reiken. Daarvoor bid ik elke dag. Dat de Heer, die zichzelf onuitputtelijk gaf 
in zijn Zoon Jezus Christus, zich in mij uitschenkt in liefde, opdat ik die liefde 
uitschenk in de wereld om mij heen. Te beginnen in het huis, waar ik woon, 
het huis waar de Heer in ons midden verkiest te wonen. 
 
En natuurlijk, vanuit de Bijbel en vanuit ons leven weten we, dat rondom deze 
lieflijke woning veel mensenarbeid betrokken is, veel zorg en inzet gevraagd 
is en wordt. Maar daarbij probeer ik een arbeidsleven lang voor ogen te hou-
den, dat het niet mijn huis is, niet mijn prestatie, niet mijn eigendom. En zelfs 
niet van de gemeente, van de gemeenschap, van de mensen die zich ervoor 
hebben ingezet. Ik probeer voor ogen te houden, dat elke woning die lieflijk 
is met het oog op het verlangen naar de Heer eigendom is van deze Heer. 
En dat voor deze Heer elk mens welkom is, elk mens geheeld wordt door de 
genade in Jezus Christus, elk mens gezien wordt als het schepsel dat Hij 
liefheeft en waarin Hij wil wonen.  
 
Jij en ik, jij en ik en onze gebouwen: hoe lieflijk is uw woning, Heer van de 
hemelse machten. 
Ds. Henk van Veldhuizen  
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Van het Pastoraat 

Meeleven met elkaar 

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. 

In memoriam 

Wij gedenken ds. Jeljer Folkertsma. Hij overleed op vrijdag 20 augustus jl. 
op de leeftijd van bijna tweeënnegentig jaar. Het laatste jaar verbleef hij in 
het Zonnehuis te Zwolle. Van 1988 tot en met 1994 heeft hij de Hervormde 
Gemeente de Baak te Hasselt gediend als predikant. Na zijn emeritaat bleef 
hij in Hasselt wonen. Hij was intens verbonden met veel mensen in Hasselt 
en ver daarbuiten, maar zeker ook met de gemeenschap rond de Baak en 
de Ichthuskerk. Het ging hem aan het hart hoe het ging met de kerk, met de 
gemeenschap, met mensen persoonlijk. 
 
Velen hebben hem gekend met zijn humor, met zijn niet aflatende betrokken-
heid waarmee hij de liefde van Christus voor elk mens handen en voeten 
probeerde te geven. De manier waarop hij groette, bijna achterstevoren in 
zijn auto, was spreekwoordelijk. Zijn komen bij mensen, met name tegen 
etenstijd, was bijna ‘berucht’. En toch spraken velen vol liefde over deze her-
der en leraar in ons midden. 
 
Op vrijdag 27 augustus jl. hebben we zijn leven herdacht in een dankdienst 
in de Baak. We stonden stil bij woorden uit Psalm 90 in de Gewone Bijbel 
Vertaling:  

“Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent. 
Help ons bij wat we doen, ja, help ons bij alles wat we doen!” 

 
Met deze bede in zijn hart, met het vertrouwen op de Here Jezus heeft hij zo 
zijn hele leven zich ingezet voor de mensen en de gemeentes, die er op zijn 
weg kwamen. Zo hebben we hem dankbaar herdacht. 
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Na de plechtigheid hebben we zijn lichaam begeleid naar het graf in Koudum, 
waar ook zijn geliefde broer Piet begraven ligt. 
 
We wensen allen die hem missen in de kring van familie en vrienden en zeker 
ook de kring van mantelzorgers om hem heen in Hasselt Gods nabijheid en 
troost toe. 

Bij de diensten 

• Zondag 5 september a.s. hoopt ds. Nelleke Beimers in ons midden 
voor te gaan. Ze is per 1 september a.s. verbonden aan de Ichthus-
kerk als verantwoordelijke voor het pastoraat. Daarom is ervoor ge-
kozen om deze dienst in de Ichthuskerk te houden. We wensen haar 
een gezegende en vruchtbare samenwerking met allen in ons mid-
den. 
 

• Zondag 12 september a.s. hoopt ds. Van Veldhuizen voor te gaan in 
de Baak. Deze dienst is gepland als doopdienst en twee dopelingen 
zijn daarvoor aangemeld. Ook willen we deze zondag afscheid ne-
men van een aantal van onze ambtsdragers. Op deze zondag lezen 
we met de kinderen Genesis 22, waarin verteld wordt hoe het geloof 
van Abraham op de proef wordt gesteld. 
 

• Zondag 19 september a.s. staat gepland als startdienst, maar zal 
door alle verwikkelingen een wat minder feestelijk karakter hebben. 
Toch weten we ons gesteld onder het jaarthema van de landelijke 
kerk: “Van U is de toekomst”. We luisteren naar woorden van Jezus 
die ons leert bidden: “Uw Koninkrijk kome”. 
 

• Zondag 26 september a.s. gaat ds. Van Veluw voor. De kinderen in 
de nevendienst staan stil bij het verhaal uit Genesis 25 over de 
broers Jacob en Ezau. 

Startweekend 

Elders in dit blad wordt geschreven over het startweekend. Op zaterdag 18 
september a.s. zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden, voor jong 
en oud. Sinds de uitbraak van corona is dat eigenlijk de eerste grote activiteit, 
die er in ons midden gehouden wordt, naast de parkdiensten die er ook wa-
ren. Ik hoop, dat de vrijmoedigheid bij ons allen om onze plek in deze door 
God gegeven gemeenschap in te nemen, voldoende kan zijn om er ook wer-
kelijk te zijn. 
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Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van de startdienst. Die zal enigs-
zins anders zijn van karakter door een andere vorm van betrokkenheid van 
de gemeenteleden in deze dienst. We verklappen nog niet veel, maar hopen 
wel, dat we met hoop en verwachting samen deze spannende tijd in kunnen 
gaan. 

Vakantie 

Vanaf 25 september tot en met 10 oktober a.s. heb ik vakantie. In voorko-
mende gevallen kunt u een beroep doen op een predikant, via onze scriba 
mevr. Nely van der Horst (06-53589561). 

Tenslotte 

Zoals u elders in dit blad kunt lezen, hoopt de visitatiecommissie binnenkort 
met een advies te komen naar de kerkenraden en naar de gemeenten toe. 
Ja, inmiddels spreken we in meervoud. Immers, afgelopen zomer is de be-
slissing gevallen, dat de hereniging niet doorgaat. En de vraag is, wat daar-
van de gevolgen zijn. Wat blijft er over aan ruimte en vertrouwen en geloof 
om samen te doen? Kortom, er wacht ons allen een intensief gesprek over 
onszelf, over geloof en vertrouwen, over samen in de Naam van de Heer. 
 
Ook op deze plek wil ik ds. Johan van Holten als de interim begeleider van 
de kerkenraad van de Ichthuskerk en ds. Nelleke Beimers als de helper in 
pastoraat in de Ichthuskerk van harte welkom heten in ons midden. Ik zie uit 
naar de samenwerking en hoop, dat zij beiden met vreugde en met vrucht in 
ons midden mogen werken. 
 
Wat betreft het jeugdwerk gaan we een nieuwe fase in. Een zogenoemd 
“Jeugdhart” is er opgericht, waarin denkers en werkers in het jeugdwerk een 
plek om samen te spreken, hebben gevonden. Het contract met jongeren-
werker Willem Klapwijk loopt op 1 september a.s. ten einde en ik dank hem 
voor de samenwerking die we hadden. En vervolgens gaan we op zoek, hoe 
we verder handen en voeten kunnen geven aan de plek van kinderen en 
jongeren in ons midden. Kortom, wordt vervolgd! 
 

“’Op, waak op!’ zo klinkt het luide. 
Wat wil dit roepen toch beduiden, gij torenwachters van de tijd?” 

 
Eigenlijk is dit de eerste zin van lied 749 in onze liedbundel. Een oproep. Aan 
torenwachters. Wie zijn die torenwachters? Wie zijn die mensen, die zich 
opstellen als hoeders, als wakers, als werkers voor de gemeenschap? Bent 
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u, ben jij er zo één? Kan het zijn, dat in deze intense tijd de Heer jou roept 
voor onze gemeenschap? 
Met vriendelijke groet, ds. Henk van Veldhuizen. 

Diaconaat 

Besteding diaconiecollecten maand september 2021 

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

 
12 september  Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana.  

Een sterke kerk op een kwetsbare plek Veel jongeren in het 
arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, 
in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen 
bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren 
uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in 
hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een 
praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. 
Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en 
leidt ze voorgangers op.  
Meer lezen kerkinactie.nl/kerknoordghana.  

 
19 september Kinderen van de voedselbank, het nieuwe jeugddoel 

2021/2022.  
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 kunnen vieren? 

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

Zie de website.  
 

26 september Collecte vredeswerk collecte Kerk in Actie Zending Is-
raël/Palestina.  
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van el-
kaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er 
veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ 
of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen 
een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met 
elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas 
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en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities 
en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 

 
 

Liefde 
 

een woord, 
maar alles en alles 
is ermee gezegd, 

 
alles en alles 

is ermee gezongen- 
 

liefde, 
 

val samen 
met dit woord, 

ga erin op, 
 

wees mens, mens 
tot het uiterste, 
tot het innigste, 

 
laat liefde 

je trefwoord zijn, 
je diepste naam! 

 
Van Hans Bouma uit Medemens 6 uitgave van kerk in actie 
 

3 oktober  Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk Kerk & Israël 
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting Voor 
de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van 
de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse 
wortels van het christelijk geloof, trekken we lessen uit de 
joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. 
Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn ge-
sprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar 
buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door 
onder andere te investeren in de relatie met de Joodse ge-
meenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.  
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Hierboven staan de collectes voor de zondagen in september. U kunt elke 
week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor 
de diaconie, de tweede 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 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 maanden 
juni en juli. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekenin-
gen van de diaconie en ook nog tijdens de dienst in de kerk via de collecte 
aan de uitgang. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
 
 
 

Datum Bestemd voor Bedrag 

06 juni  Dorpshuis Roemenië       220,55 

13 juni   Stichting Red een Kind        229,76 

20 juni   Mercy Ships       162,77 

27 juni      Vluchtelingenwerk Nederland       220,70 

4 juli   Kerk in Actie; Binnenlands diaconaat; actie va-
kantietas 

      243,17 

11 juli  Kerk in actie; extra collecte voor coronahulp       274,30 

18 juli  Edukans       192,99 

25 juli   Artsen zonder grenzen        190,90 

                                                                 Totaal  €   1735,14 
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Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de geza-
menlijke diaconie! 

Giften voor noodhulp Haïti en rampenfonds Limburg 

Regelmatig worden wij benaderd door Kerk in actie met het verzoek een ex-
tra collecte te houden of een gift te geven voor de nood in deze wereld. Daar-
door werd er op 11 juli gecollecteerd voor extra noodhulp voor de corona in 
India. Daarnaast hebben wij in augustus een gift gedaan van 500 euro van 
beide diaconieën, voor de noodhulp na de aardbeving in Haïti en hetzelfde 
bedrag voor het rampenfonds van Limburg. Dit konden wij doen dankzij de 
acceptgiro- actie van eind vorig jaar en de giften die wij nog steeds van ge-
meenteleden mogen ontvangen. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor al 
uw financiële steun altijd maar weer!  

Hartelijk dank voor alle spullen 

Ook deze keer zat de verzamelbak voor postzegels, brillen en cartridges 
weer helemaal vol. De postzegels zijn naar mw. H. Marinus gebracht, zij 
brengt ze weer verder. De brillen en cartridges gaan naar Dorcas. Ook zijn 
er veel oude mobieltjes gebracht voor de stichting Opkikker. Op deze manier 
wordt er nog veel gerecycled en hergebruikt. 
De diaconie wil u allen hartelijk bedanken voor alle ingebrachte spullen.  

Bericht van de familie Ndimurwango in Rwanda, dit gezin spon-
seren wij via Red een Kind  

Voor de vrienden van de familie Ndimurwango, 
Wij groeten jullie en wij wensen jullie vrede toe. Hoe gaat het met jullie? Het 

gaat hier goed met ons en onze kinderen. De kin-
deren hadden de laatste dagen vrij, maar gaan nu 
weer naar school. Wij verbouwen bonen, zoete aard-
appelen en cassave en we hebben ook een keuken-
tuin, dat helpt ons om ondervoeding tegen te gaan. 
In ons land is ook het Covid-19 virus, maar wij volgen 

de preventieve maatregelen en beschermen onszelf daardoor. We hopen dat 
jullie hetzelfde doen. Wij bedanken jullie voor alles en wij wensen jullie goede 
tijden en Gods zegen toe.  
 
Fijn om te horen dat het goed gaat met deze familie in Rwanda.  
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 Kerkenraad 

Ledenadministratie 
Sinds kort is Remmelt Pluim de nieuwe ledenadministrateur van de Ichthus-
kerk. Hij volgt Jan Bruinenberg op die dit werk een aantal jaren heeft gedaan. 
Jan was goed thuis in het systeem van de landelijke kerkelijke registratie en 
heeft heel wat uren doorgebracht om het tot in de puntjes te verzorgen.  
Hartelijk dank Jan, voor al het werk wat jij hebt verzet. Het emailadres van 
de ledenadministratie is hetzelfde gebleven, n.l.: ledenadministratie-ichthus-
kerk@pknhasselt.nl 

Pastorale ondersteuning 

Zoals u in het afgelopen kerkblad hebt kunnen lezen, zal ds. Nelleke Beimers 
vanaf 1 september a.s. met haar pastorale taken beginnen. Zij zal voor 10 
uur per week werkzaam zijn in onze gemeente. Op zondag 5 september a.s. 
zal zij voorgaan in de kerkdienst en zich aan u voorstellen.  
We hopen dat je een goede tijd bij ons zult hebben, Nelleke. Gods zegen 
toegewenst. 
 

Kennisgeving 
Als kerkenraad ontvingen we een rouwkaart naar aanleiding van het overlij-
den van ds. Folkertsma. Deze kaart is niet alleen bestemd voor de kerken-
raad, maar ook gericht aan alle leden van de Ichthuskerk. Velen van ons 
kenden ds. Folkertsma en hebben hem ervaren als een altijd belangstellende 
man. Moge God de nabestaanden troosten. 

 Van de Kerkrentmeesters 

Extra collecten college van kerkrentmeesters 

Hieronder een overzicht van de opbrengsten van de online-diensten, die tot 
stand zijn gekomen met behulp van de Givt app, giften via de bankrekening 
van KRM én via de collectes in de diensten. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor alle gevers en geefsters! 
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Vanuit de KRM een aanmoediging om Givt te gaan gebruiken. Met name de 
laatste weken zien we een groei in het aantal Givt gebruikers in onze ge-
meente en hopelijk gaat dit straks nog verder toenemen. Als je het al ge-
bruikt: graag ook andere leden hiermee helpen. Op de website staat een uit-
gebreid artikel, inclusief beschrijving hoe je dit kunt gaan gebruiken: 
https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters 

 Van de Kerkrentmeesters 
 
Bijdrage Kerkblad van de Protestantse Gemeente 
i.w. te Hasselt 
Bij dit kerkblad ontvangt u een acceptgiro voor een bij-
drage voor het kerkblad. Ook dit jaar doen wij een be-
roep op u voor een vrijwillige bijdrage voor het maken 
en bezorgen van het kerkblad. Wij hopen met de op-
brengst de kosten hiervan te kunnen betalen, zodat het 

mogelijk blijft om op deze manier de beide gemeenten zo breed mogelijk te 
informeren over het kerkenwerk en het jeugd- en ouderenwerk. 
 
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 van ‘Kontaktblad 2021’. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, de kerkrentmeesters van 
de Ichthuskerk en de Baak. 

Datum Bestemd voor Bedrag

4-jul Onderhoud dak  €     105,00 

11-jul Onderhoudsfonds  €     119,72 

18-jul Créche / Kindernevendienst  €     124,23 

25-jul Orgelfonds  €       88,85 

Totaal  €     437,81 

 

https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters
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 Berichten 

Bericht van de visitatie 

U heeft het vast al eerder gelezen of gehoord. In de Protestantse Gemeente 
Hasselt in wording is een visitatie opgestart naar aanleiding van de onrust 
die is ontstaan rond de ‘gebouwenkwestie’.  
 
Visitatie is een classicaal college waar een beroep op gedaan kan worden 
als er spanningen of problemen zijn in een gemeente. Visitatoren zijn ge-
traind om in gemeenten te kunnen bemiddelen, om conflicten te begeleiden 
en ingewikkelde kwesties te analyseren. Behalve die training is vooral het feit 
dat zij ‘van buitenaf’ naar de zaak kijken vaak behulpzaam en verhelderend. 
 
Visitatoren zijn geen rijdende rechter. Zij oordelen niet, stellen niet deze of 
gene partij in het gelijk. Ze luisteren, stellen vragen, lezen stukken en probe-
ren om samen met de betrokkenen te zoeken naar een begaanbare weg. 
Zo’n visitatie mondt uiteindelijk uit in een advies aan de kerkenraad. Afhan-
kelijk van de problematiek kan ook de gemeente geïnformeerd worden via 
een gemeenteavond. 
 
De visitatie in Hasselt wordt uitgevoerd door een drietal visitatoren, te weten: 
dhr. Wim Travaille, mw. Ada Vahl en ds. Henk Spit. In de afgelopen maanden 
hebben zij veel intensieve gesprekken gevoerd. Dan kan het gaan om ker-
kenraadsleden of oud-kerkenraadsleden, maar veelal ook gemeenteleden, 
zowel van de Ichthuskerk als de Baak. Soms ging het om mensen die door 
de visitatoren waren uitgenodigd voor een gesprek, vaak ook om mensen die 
zelf om een gesprek hadden verzocht.  
 
Als u dit leest hebben de visitatoren hun gesprekken afgerond. Daarop volgt 
een periode van overleg, analyseren en het formuleren van adviezen. Hoe-
wel een exacte tijdsplanning niet is te geven hopen de visitatoren over niet 
al te lange tijd hun werkzaamheden af te kunnen ronden en hun adviezen 
met de kerkenraad te kunnen delen. Het spreekt voor zich dat ook u, de ge-
meente, dan ingelicht wordt. U leest daarover meer.  
De spanningen rondom het rapport over de gebouwenkeuze zijn hoog opge-
lopen. Dat eist zijn tol bij iedereen, maar met name ook bij de kerkenraads-
leden. Zij hebben het zwaar deze maanden. Daarom wordt gevraagd om uw 
begrip, medeleven en voorbede voor allen die in dit proces geraakt of be-
schadigd zijn, en met name voor de kerkenraadsleden die uiteindelijk de be-
leidskeuzes moeten maken.  
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Met hartelijke groet van de visitatoren, Wim Travaille, Ada Vahl, Henk Spit  

Bericht van beide kerkenraden over de visitatie 

U leest in bovenstaande bericht van de visitatoren dat een exacte tijdsplan-
ning niet te geven is. Nadat de visitatoren de beide kerkenraden hebben ge-
informeerd, wordt u als gemeente ook op de hoogte gebracht. Daarna zal 
verdere besluitvorming worden genomen, waarbij u als gemeente gekend en 
gehoord wordt. 
Zodra we meer weten over de verdere voortgang, wordt u via de kerkbrief 
hiervan op de hoogte gebracht. 

Dankbaar 

Wij willen alle gemeenteleden hartelijk bedanken voor de bloemen en kaar-
ten met goede en lieve wensen daarop, ter gelegenheid van ons 40-jarig hu-
welijk. Het was voor ons een fijne, verrassende dag om op terug te kijken. 
Hartelijke groet van Roel en Greetje Kleine 

 Activiteiten 
 

Startweekend 18 en 19 september 2021 

Ook dit jaar houden we weer een startweekend, als begin van de kerkelijke 
winteractiviteiten. 
 
Het thema van dit jaar is: "Van U is de toekomst" 
Door de coronaperikelen is er dit keer een aangepast programma. Nieuw is 
de bakwedstrijd van taarten, koeken, cakes etc. etc. De beoordeling van het 
lekkerste of beste baksel wordt door de jury bepaald. En die jury kunt u zelf 
zijn. 
 
Het programma is als volgt: 

• Zaterdagmorgen: ontbijt voor 65+ in de Schakel 

• Zaterdagmiddag: fietstocht waarin de deelnemers onderweg kunnen 

proeven van de gebakken inzendingen. De fietsers bepalen al smul-

lend, de winnaar van de bakwedstrijd.  

Verder is er op verschillende pleisterplaatsen nog meer te eten of te 

drinken. 

• Zaterdagavond: sportieve avond met volleybal en badminton in de 

sporthal. 
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Zondag wordt het weekend afgesloten met een kerkdienst. Bij mooi weer 
wordt deze gehouden in het van Stolkspark. 
Aanmelding graag uiterlijk 13 september. Dat kan via de bussen bij de uit-
gang van de kerk of bij Paul van Olst (paul.van.olst@hotmail.com) of bij Roel 
Oostenbrink (r.oostenbrink@home.nl) 
 
Wij hopen op voldoende deelname. U DOET TOCH OOK MEE? 

 Bezorging liturgie 

Contactadres: Lianne Snijder. Graag onderling ruilen en doorgeven per 

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

 

05 september Geke Bruinenberg 

12 september Margreet Hartman 

19 september Lianne Snijder 

26 september Ali Bredenhoff 

03 oktober 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 
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:paul.van.olst@hotmail.com
mailto:liannesnijder@live.nl
mailto:liannesnijder@live.nl
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  Overzicht Kerkdiensten Protestantse 
Gemeente te Hasselt i.w. 

Kerk  Kinderen en Kerk 

Ichthus                                    Zondag 5 september 
                                                           09.30 u 

Voorganger: Ds. Nelleke Beimers 
Organist: Arjan Wegerif 

Collecte: Lief en Leed 

Crèche:  
Heleen Seinen, Chantal van Dijk 
 
Kindernevendienst:  
Gerda van Dijk, Lydia Touwen,  
Annelies v.d. Berg, Fancy Brinkman 

de Baak                                   Zondag 12 september           Doopdienst 
en Afscheid ambtsdragers 

                                                           09.30 u 
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 

Organist: Dik Hartman 
Deurcollecte: crèche/kinderneven-

dienst 

Crèche:  
Tineke Visscher, Marit Kappert 
 
Kindernevendienst: 
Karin Riezebosch, Gerda Buter, 
Jenyna van der Werf, Maroeska Buter 

de Baak                                    Zondag 19 september          Startzondag 
                                                           09.30 u 
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen 

Organist: Olga Klaassen 
Deurcollecte: verwarmingsfonds 

Crèche in de Baak: 
Lenie van Veldhuizen, Ilse van Dijk 
 
Kindernevendienst: 
Claudia Last, Marjanne van den Berg, 
Renate Post, Marieke Booij 

de Baak                                   Zondag 26 september                           
                                                           09.30 u 

Voorganger: Ds. mw. M. van Veluw 
Organist: Dik Hartman  

Deurcollecte: onderhoudsfonds 

Crèche:  
Annemarie Visscher, Janine v.d. 
Steege 
 
Kindernevendienst: 
Heleen Seinen, Lisanne Habers, 
 Rianne den Boer,  
Annelies van den Berg 

Ichthus                                    Zondag 03 oktober 
                                                           10.00 u 

Voorganger: Ds. Biewenga 
Organist: Henk Schoonewelle 

Collecte: liturgiecommissie 

Crèche:  
Chantal van Dijk, Tessa Hartman 
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Kindernevendienst: 
Lydia Touwen, Gerda van Dijk,  
Stefanie van den Berg, Karlien Dikken 

Ps.  

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

• Denkt u eraan dat vanaf zondag 3 oktober de kerkdiensten weer 
om 10 uur beginnen. 

Een vaste burcht 

 
Een vaste burcht is onze God 

Die alles bestuurt en blijft regeren 
Dat heel de wereld Hem moge eren 

Onze Heer, die begaan is met ons lot. 
 

God is een toevlucht voor de zijnen 
Hij houdt ons vast in Zijn handen 
Waar we ook mogen belanden 

Hij laat Zijn licht over ons schijnen. 
 

Hij is onze sterkte , een hulp in verdriet 
Daarom hoeven we nooit bang te zijn 
Want Hij is bij ons in vreugde en pijn 

Hij wil ons nabij zijn en verlaat ons niet. 
 

Een vast burcht is God de Heer 
Op Hem kunnen we bouwen 

En ons aan Hem toevertrouwen 
Dat wij mogen leven tot Zijn eer. 

 
 
(Woorden uit Psalm 46) 
Uit: Gedichtenstad 
Ingezonden door Fedde Niclolai 
 


