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Dienst in Ichthus  
Vandaag gaat ds. K.H.W. Klaassens voor in de dienst.  Deze dienst is te beluisteren via 
http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via  https://youtu.be/n7YP6xPRW_I  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. 
  
De bloemen gaan deze week naar 
Mevr. Baas en  mevr. De Vries. 
  

Bedankt 
Bij deze wil ik iedereen bedanken, voor de belangstelling, na de operatie aan mijn  heup. Het In de 
vorm van heel veel kaarten, telefoon bloemen. Het gaat nu de goede kant op, wat de pijn betreft. IK 
ben goed aan het revalideren.                                                                      Hartelijke groeten, Dien Post. 
  

Lieve mensen, bedankt voor het prachtige Pinksterboeket dat wij van jullie mochten ontvangen. Ook 
voor de vele  kaarten.  Frits heeft 2 weken in het Martini-ziekenhuis gelegen voor het bestrijden van 
een bacterie in zijn knieprothese. Afgelopen vrijdag is hij opnieuw genomen omdat de bacterie nog 
niet helemaal weg was.                                                    Met vriendelijke groeten, Mini en Frits Bosman.  
  

Lieve gemeente van Ichthus, hartelijk dank voor bloemen kaarten en telefoontjes die we ter 
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk van u mochten ontvangen. Dit heeft deze dag ondanks de 
Corona toch feestelijk gemaakt. Veel dank daar voor.       Vriendelijk groeten, Gerke en Renie Bakker.  
 

Nieuwsbrief 13 aan de gemeente: De leeuwerik 

In het liedboek staan verschillende liederen die gaan over vogels, bomen, bloemen. Bijvoorbeeld lied 
979 De vogels van de bomen, van de vogels en de bloemen uit de Bergrede. In het oude liedboek is 
dat gezang 49. Een lied geschreven geïnspireerd door Mattheus 6: 25-34.  Waarin Jezus zegt: ‘Kijk 
naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en oogsten niet.’ En even later: ‘Kijk naar de lelies, kijk hoe 
ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. ‘ 
Hij probeert mij, ons met deze woorden te doen ontspannen.  
Nu is dat in deze tijd niet echt makkelijk en tegelijk de uitgelezen kans misschien. Door naar buiten te 
gaan. Naar de vogels te kijken, de leliën van het veld en te voelen dat wij één zijn, deel van de 
schepping. Naar de leeuwerik van wie ik woensdagochtend vertelde, te luisteren, áls ze nu haar lied 
nog zingt. Te lezen, bij gebrek aan zingen in de kerk, -wat heel spijtig is, maar we kunnen er wel met 
wat meer bij elkaar zijn-, van lied 977. In het oude liedboek is dat gezang 425. ‘Ga uit, 
o mens en zoek uw vreugd!’ En kijk maar eens naar couplet 3.  
Ik wens ons toe dat we ons dat kijken gunnen. De leeuwerik vliegt hoog, en zingt zijn lied daarboven, 
maar hij maakt zijn nest laag, op de grond, op aarde. Wij kunnen ons verbinden met beide! 

Namens het moderamen, Janneke de Valk 
  
Gift 
Op ons afschrift van de maand mei zagen we een bedrag van € 100,00 gekregen uit de collecte van de 
Schepershof. Heel veel dank hiervoor.                                                   Het team van „De Helpende Hand"  
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