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PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 
 
  

Voorganger:       Ds. W. de Groot 
Ouderling:      Mevr.  A. Wubs 
Diaken:     Mevr. F. Boerhof en mevr. G. Venema 
Organist:     Mevr. G. Jongsma 
Koster:          Dhr. J. Venema 
Weekkosters:        Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
Coördinatoren:    Mevr. E. Kemperink en mevr. G. Venema  
Schakel vouwen:    Mevr. N. van der Kamp 
Schakel bezorgen:     Dhr. H. Altena 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via 
https://youtu.be/4OleI_F16C0. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of  
te bekijken. 
  

Agenda 
Di: 8.30 uur Interieurverzorging mevr. Geerlinks, mevr. Strootker, mevr. Hoving en dhr. Kroeze 
  

Komende kerkdiensten 
Komende zondag, 8 november, om 10.00 uur in Ichthus met ds. J. de Valk-Boerma.  
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar  
mevr. de Boer-Koster en mevr. Kuipers. 
 
Kerkdiensten 
We willen aan de adviezen van 30 gemeenteleden in de kerk voldoen. Daarom vanaf nu weer 
aanmelden.  
Dit kan op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Via de email pastoraatichthus@gmail.com of 
via de pastoraat telefoon 06-41872814. 
We adviseren bij het in en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen en de aanwijzingen van de 
coördinatoren op te volgen.                                          Hartelijke groet vanuit het pastoraat, Annie Wubs 
  

Mantelzorgzondag 8 november 2020 
Volgende week willen we weer aandacht besteden aan mantelzorgers. Ook in Ichthus zijn er een heel 
aantal mensen die de zorg voor een naaste op zich hebben genomen. We willen hen bemoedigen 
met een roos en laten weten dat we aan hen denken en voor hen bidden, juist ook in deze tijd waarin 
sociale contacten zo moeilijk te onderhouden zijn. 
Door de beperkingen vanwege Covid-19 zullen er alléén rozen zijn voor mensen die in Ichthus bekend 
zijn. Als u volgende week in de dienst bent, kijk dan even of u een roos kunt bezorgen bij een of 
meerdere mensen. Aan elke roos zit een naamkaartje. Volgende week volgt daarover nog wat meer 
informatie.  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.                                                        De diaconie 
  



Actie Vakantietas: Een lichtpuntje voor kwetsbare kinderen   
In december worden er altijd kerstpakketten gebracht naar gezinnen die dit goed kunnen gebruiken. 
Deze keer willen we voor de kinderen iets extra’s doen. We willen  vakantietassen vullen met leuke 
en lekkere dingen. Hier is natuurlijk geld voor nodig. Dus aan u de vraag om een kleine gift over te 
maken naar de wijkkas (Ichthus Emmermeer  NL93RABO0373719108) o.v.v. vakantietas.                                                                
In Emmermeer is onlangs een IJS-prijs gevallen van de Postcode-loterij. Als u de kaart nog heeft zou 
dit ook een leuke aanvulling zijn. Deze mag u inleveren bij Nelleke van der Kamp, Walstraat 49 of 
even bellen 06-37457281 dan kom ik de kaart halen.                       Een hartelijke groet van de diaconie. 
 
Donor ja, donor nee: 24 november 2020 
Op dinsdag 24 november, inloop vanaf 19.30, wordt in Ichthus een bijeenkomst gehouden van zowel 
de Dingspelloge van de Odd (niet oud) Fellows als van PKN Ichtherianen en belangstellenden. Voor 
deze bijeenkomst is nu (21-10-2020) capaciteit tot 30 personen. 
U kunt zich opgeven via emailadres Gerritdokter@hotmail.com. 
De titel van de bouwsteen( Odd Fellow term voor lezing) is: Wat zijn de overwegingen en ook wel 
simpelweg de regels om wel of niet donor te worden. 
De Dingspelloge heeft de gewoonte om 14 dagen vooraf door de spreker een spreuk te laten  
indienen, die een tip van de sluier van zijn bouwsteen oplicht. Deze spreuk luidt: Het lichaam is het 
wegwerporgaan van de ziel. 
De spreker is Frans Gerit van Zwieten omdat hij zowel Ichteriaan als lid van de Dingspelloge is. 
Achteraf kunt u de tekst van de bouwsteen toegestuurd krijgen, maar het is veel leuker om bij dit 
gemêleerd gezelschap aanwezig te zijn. 
  
 
 

 

De wijze en de dwaze maagden 

De wijze en de dwaze maagden, 
wie kent niet hun verhaal? 

Het is zelfs wereldwijd te lezen 
in welhaast elke vreemde taal. 
We kunnen al de bijbelzinnen, 
die over deez' tragiek bestaan, 
vol ijver met elkaar bepreken 

en dan gewoon weer verdergaan.  
 

Maar beter is het te bedenken: 
Waar staan wij als de Heiland komt, 

is onze lamp gevuld of ledig 
en daardoor onze roep verstomd? 
Zijn wij Hem allen trouw gebleven, 

verwachtend de verheven dag, 
waarop wij Hem vol vreugd ontmoeten, 

ons oog Hem blij aanschouwen mag? 
 
 



Laat ons slechts als de wijzen wachten 
en werkend in Zijn wijngaard staan, 
zodat Hij niet tot ons zal spreken: 

Gij dwaas, u kunt niet met Mij gaan! 
Als wij Hem metterdaad belijden, 
bezielend, troostend als Zijn kind, 

dan zal de dag voor ons verschijnen 
dat Hij ons zeker wakend vindt! 

(Frits Deubel) 
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