
De Schakel Zondag 20 oktober 2019     Week 43     Jaargang 22  

 
Begroeting door:  Mevr. D. Post en dhr. J. Post 
Voorganger:    Dhr. G. Kajim 
Pianist:  Dhr.  H. Vink 
Ouderling:   Mevr. J. Alberts 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en mevr. N. van der Kamp  
Lector / Lectrice Mevr. D. Post 
Koster:    Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Fam. Venema 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma:  14.00 uur  Achterom 
Ma:  19.30 uur  Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Di:  14.00 uur  Sacraal dansen 
Do:   8.30 uur  Interieurverzorging: dames  J. Donker, T. Groenwold, G. Berends, A. van Vondel  

      en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. A. Knigge 
Zo: 11:00 uur  Koffieschenken: Mevr. D. Post en dhr. J. Post  
  
Komende diensten  
Zondag 27 oktober om 10.00 uur in Ichthus met ds. Cohen-Stuart.   
  
Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de ouderling, die na afloop 
van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  
Wie wil als gemeentelid de bloemen brengen naar..... 
Mevr. Alberts en mevr. H. Klein. 
 
Opbrengst collecte 13 oktober 
De opbrengst was: 1e € 142,35 (KIA) en 2e € 99,45 (wijkkas).  
  
Bedankt 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van de Ichthus gemeente mocht ontvangen. 
Ik zal u vertellen wat er met mij aan de hand is. Na verschillende onderzoeken is gebleken dat er  
een tumor zit in mijn linkerlong. Door middel van bestralingen in Groningen wordt geprobeerd dit 
onschadelijk te maken. Er zijn verder geen uitzaaiingen. Wij hopen dat het goed komt.        
                                                                                                           Hartelijke groeten van Wout en Gre Bijker 
  
Bedankt 
Op zondag 13 oktober mocht ik namens de Ichthus gemeente een mooi boeket bloemen ontvangen. 
Heel hartelijk bedankt hiervoor. Ik stel jullie medeleven erg op prijs, en voel mij gedragen door jullie 
gebeden!                                                                                            Mevr. Hoorn, Zuidermarke, kamer 107  
  



Bedankt 
Bedankt voor het boeketbloemen die ik vorige week van de Ichthusgemeente gemeente mocht 
ontvangen. Ook voor de kaartjes telefoontjes en zomaar een gesprek onderweg. Het volgende wil ik u 
schrijven: 
  

Even alleen 
 

ik weet het even niet                
het is me teveel gedoe                   
laat me nou maar 
ik ben gewoon moe.                                                   
  

moe van het geleefd worden 
de drukte om me heen 
Ik weet het: je bedoelt het goed 
maar het liefst ben ik alleen  
  

alleen met mezelf 
al is het maar voor even 
in de drukte van dit leven.  
zodat ik daarna weer verder kan                                 Met een hartelijke groet,  Grietje Wanders. 
  
Meeleven 
Pieter Flens is opgenomen in het UMCG. Zijn adres is: Pieter Flens, UMCG, Afdeling D3, kamer 70, 
Hanzeplein 1,  9713 GZ Groningen  
  
Viersprong 
Ook dit jaar willen we graag verder gaan met de viersprong! We vinden het nog steeds waardevol om 
met allen die dat willen vier keer per jaar bij elkaar te komen rond koffietijd. Om daarna aan de hand 
van een thema met elkaar in gesprek te gaan en wat liederen te zingen die passen bij het thema. En 
om dan de morgen af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd! Hopelijk vindt u het ook de moeite 
waard. U wordt nogmaals van harte uitgenodigd om u op te geven op de zuilen in de hal van de kerk. 
Bij voldoende opgave organiseren wij graag ook in seizoen 2019-2020 de Viersprong! 
  
Mensen van de weg – 10 levensvragen spiegelen aan Jezus’ leven 
Uit de gesprekken over de toekomst van Ichthus kwam naar voren dat velen het inspirerend vinden 
als Jezus in het middelpunt staat van diensten, gesprekken, activiteiten. Om daaraan tegemoet te 
komen starten we dit seizoen met een gezamenlijke zoektocht naar Jezus’ levensweg en wel aan de 
hand van het materiaal Mensen van de weg. In het materiaal wordt telkens begonnen met een 
levensvraag die iedereen wel herkent: hoe ga ik om met stress, hoe maak ik mijn omgeving mooier, 
welke contacten ga ik wel of niet aan, wat is de waarde van mijn leven? Tien levensvragen staan 
centraal. Tijdens de avonden onderzoeken we hoe Jezus met die vragen omging. Al gravend in de 
oude verhalen onderzoeken we wat Jezus dreef en denken we erover na in hoeverre zijn weg 
begaanbaar is voor ons. Hoe verhoud jij je tot zijn levensweg. Voorstel van data zijn: 31 oktober, 28 
november, 30 januari, 27 februari en 26 maart. Geef u allen op! Het belooft een zeer inspirerende 
reis te worden, samen met Jezus en samen met u, met jou! Opgave kan tot vandaag 20 oktober om 
12.00 uur. 
  
 



Pastoraat (Pastoraat nummer:   06-41872814) 
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zijn er veranderingen in het pastoraat. De wijkouderlingen zijn 
nu bezoekouderlingen. We zijn niet meer gebonden aan een wijk, maar brengen bezoeken binnen 
heel Ichthus. 
Er zijn meer ouderlingen uitgegaan dan erbij zijn gekomen. 
Daarom is besloten om een pastoraat-telefoon in werking te stellen. We hebben inmiddels een 
telefoon, met een centraal nummer met de vraag om pastoraat.  
Hier kan heen gebeld worden voor jezelf of iemand uit de wijk. 
In overleg wordt er dan een bezoek gebracht. Voor contact met de predikanten, kan er ook 
rechtstreeks naar hun gebeld worden. 
Johanna Keim blijft ouderling voor zorgcentrum Heidehiem, Zuidermarke en Holdert.  
Pastoraat-nummer:   06-41872814. 
    Groet vanuit het pastoraat. Betty Beuker, Jet Alberts, Ella Kemperink, Johanna Keim en Annie Wubs. 
  
  

Ik wens je Gods zegen… 
  

Ik wens je Gods zegen, 
ik wens je Gods hand. 
Ik wens je Zijn vrede, 
ik wens je een band 

 

die nooit zal verbreken, 
die nooit zal vergaan. 

Ik wens je 't geloof 
dat Zijn trouw blijft bestaan! 

 

Al ga je door dalen 
van pijn en verdriet... 

Al zie je in 't leven  
de antwoorden niet. 

 

De Heer, Hij beschermt je, 
Hij draagt al je last. 

Pak nu maar Zijn handen 
en houd je maar vast 

 

aan Hem, die jou voorgaat, 
waar jij ook zult gaan. 

Zijn trouw en Zijn liefde 
blijft eeuwig bestaan!  
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