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Dienst in Ichthus  
Vandaag, 7 juni, gaat ds. Gerben Kajim voor in Ichthus. Deze dienst is te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via https://youtu.be/-jMW-oOOubs.  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. 
  

De bloemen gaan deze week naar 
Mevr Bodewitz en mevr. Bijker. Er is een roos voor Linde Harwig. 
  

Taizéviering 
Vanavond, 7 juni 2020, is er een  Taizéviering in stiltetuin de Stroetenhof. We beginnen om 19 uur. 
We houden de maat-regelen van het RIVM aan. Van harte welkom! 
  

Pinkstergroet 
Afgelopen vrijdag hebben wij een bloemengroet gebracht naar Heidehiem, Herbergier, Thomashuis 
en de Panfluit namens de kerk met een kaart voor de bewoners en personeel wat zeer gewaardeerd 
werd.                                                                                                                                            Nelleke en Gre 
  

Bedankt 
Lieve Ichthus-gemeente. Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat we dit weekend van 
jullie kregen. Ook willen we  
jullie heel erg bedanken voor alle appjes, telefoontjes en mooie kaarten met lieve bemoedigende 
woorden! Het doet ons erg goed in deze moeilijke tijd.       Een hartelijke groet, Pieter en Hetty Flens 
  

Bedankt 
Hoe geweldig heeft mij vader Jan de Graaf genoten van alle kaarten, telefoontjes en bloemen die hij 
heeft mogen ontvangen in de laatste weken voor zijn overlijden op 20 april. 
De afscheidsviering in de kring van dertig mensen hebben we als bijzonder ervaren. Het leven van Jan 
werd in alle mogelijke facetten beschreven met mooie muziek op viool en piano. 
Vele van jullie hebben meegeluisterd en gaven aan genoten te hebben en herkenning te vinden in de 
gesproken woorden. En over de lange periode van samen zijn met mijn meelevende moeder, 
Wilhelmina (Mien) van der Linden, heel mooi. 
In deze bijzondere tijd van geen fysiek afscheid kunnen nemen, is de verbinding niet minder voelbaar 
geweest. 
Dank u allen voor het meeleven vooraf en/of nadien van het overlijden van Jan de Graaf.            
             Mede namens Ank Andriessen-Collignon  en mijn kinderen Job en Willemijn, Henriëtte de Graaf 
 

Nieuwsbrief 12 aan de gemeente 

We vierden afgelopen zondag Pinksteren, het feest van de meertaligheid en meerkleurigheid! 
  

In deze tijd van het op zwart gaan van de sociale media en de grote protesten tegen racistisch geweld 
klinkt dat woord in het geheel niet vrijblijvend….maar daarover straks meer…. 
  

We hoorden van het vuur dat branden ging en de wind die waait…. 
Die wind die ons adem geeft, die ons doet losbreken van maskers en muurtjes die we opbouwen, van 
titels, stempels en namen waarin we verdwalen. Die ons doet leven van hoofd naar hart en van 
binnen naar buiten. De wind van de heilige Geest die ons uitnodigt al onze kleuren te laten zien, en 



ons het gevoel geeft, midden in dwalen en zoeken, toch op de juiste plek te zijn. Dat gebeurde met 
de discipelen, dat mag met ons gebeuren…. 
  

Een wind die ook een wind van vernieuwing en verandering is…. 
Die ons uitnodigt om in ons eigen leven, in ons leven als gemeente en in ons leven als samenleving in 
beweging te komen, op weg naar een leven, een gemeente en een samenleving waarin omzien naar 
elkaar, omzien naar de aarde en omzien naar een toekomst voor iedereen belangrijk is, gedreven 
door die geestkracht van Gods geest….. 
  

Adem van al je kleuren naar buiten laten komen, adem van vernieuwing en verandering, beiden juist 
in deze tijd zo van levensbelang….als we kijken naar de protesten tegen racisme en als we leven in 
deze tussentijd. 
  

Laat die wind, die adem van de Geest van God ons aanwakkeren! 
  

Ook de komende week in, waarin we op weg gaan naar de eerste kerkdienst met weer een paar 
mensen in de kerk. We gaan oefenen met de kerkenraad de komende weken en misschien nog wel 
andere gasten, u zult het allemaal lezen! De uitzendingen gaan ook gewoon door, via kerkomroep te 
beluisteren en via een livestream te bekijken, zie de link op de eerste pagina van onze website!  
We wensen elkaar weer een mooie week! 

Namens het moderamen, Gerben Kajim 
  

Helpende Hand  
Via mevr. Keim ontvangen van NN € 100,00. Heel veel dank.   
Vorige week 29 mei hebben 5 heren voor ons de pakketten thuis-bezorgd. De mensen waren hier 
heel blij mee.   
Daar we een tijdje gesloten zijn geweest hadden we aardig wat uit te delen maar vanaf vrijdag 5 juni 
zijn we weer open en zullen onze gezinnen de pakketten weer zelf halen op het vertrouwde adres.   
Heren ook heel veel dank voor de hulp die U ons hebt gegeven.  
Misschien is het in de toekomst nog wel eens nodig en dan hopen wij dat wij weer op Uw hulp een 
beroep mogen doen.                                                                           Het team van „De Helpende Hand"  
  
Mededelingen vanuit de Kerkenraad 
Zoals u zult weten mogen er vanaf zondag 7 juni 2020 weer kerkdiensten georganiseerd worden met 
een maximum aantal van 30 bezoekers. Door de PKN is er een protocol geschreven met voorwaarden 
waaronder die diensten mogen worden gehouden. Naar aanleiding daarvan hebben de 
Kerkrentmeesters, onder aanvoering van Dick Heijse, een gebruikersplan geschreven. In dat plan 
staat hoe de kerkdiensten tot 1 juli gehouden moeten worden. U moet deze diensten zien als een 
opstapje naar de diensten die vanaf 1 juli a.s. weer gehouden mogen worden met 100 bezoekers. Zeg 
maar een proefperiode. Omdat het natuurlijk lastig is om te zeggen welke 30 leden die kerkdiensten 
mogen bezoeken, heeft de Kerkenraad besloten dat de diensten in die proefperiode in principe alleen 
toegankelijk zijn voor leden van de Kerkenraad met hun aanhang. De dienst vanuit Ichthus is 
uiteraard ook te beluisteren via de Kerk-omroep en via Youtube met beeld en geluid. Daarover staat 
elders in de Schakel meer vermeld.                                                                                                                       
Als straks blijkt dat alle voorgeschreven maatregelen goed uit te voeren zijn, dan zullen er vanaf 1 juli 
dus diensten georganiseerd kunnen worden met in totaal 100 bezoekers. U zult daarover 
geïnformeerd worden. 
Zoals u ook weet houdt onze Ichthus-gemeente in de zomermaanden gezamenlijke diensten met de 
wijkgemeente Centrum-Kapel. Omdat door de Corona-maatregelen het houden van de gezamenlijke 



diensten moeilijk uitvoerbaar is, hebben het moderamen van zowel de Kapel als Ichthus besloten dat, 
als de dienst in de Kapel worden gehouden, de leden van de Kapel alleen aanwezig zijn en wordt de 
dienst in Ichthus gehouden, dat dan alleen de leden van Ichthus aanwezig zijn.                      
Natuurlijk is het vervelend dat dit soort maatregelen moeten worden genomen maar de Corona-
maatregelen dwingen ons tot improviseren.                              Namens de Kerkenraad, Harrie Beuker 
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