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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. J. Fischer 
Ouderling:  Mevr.  H. Hendriks  
Diaken:   Mevr. N. van der Kamp 
Organist:  Mevr. G. Jongsma 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:    Fam. Lanting 
Coördinatoren:  Mevr. G. Dost en dhr. H. Beukers  
Schakel vouwen: Dhr./mevr. Altena en mevr. G. Strootker 
Schakel bezorgen:   Dhr. T. Boerhof 
  
Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via 
https://youtu.be/SQXHoJPVlU4. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te  
bekijken. 
  
Komende kerkdiensten 
Komende zondag, 1 november, om 10.00 uur in Ichthus met ds. W. de Groot.  
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar dhr. de Vries en 
de familie Bosma. 
 
Collecte 25 oktober 2020: Vieren om te delen (Bijbelzondag) 
Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. 
Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit 
kunnen lezen. 
We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfsprekendheid is.  Er zijn nog 
ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volledig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 
miljard mensen geen directe toegang tot een Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het 
dichtbij brengen van de Bijbel in binnen- en buitenland. 
Wilt u het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap steunen? U kunt bijdragen via de collecte 
vandaag in de kerk én online.  
                                Hartelijke dank voor uw gift, NBG afdeling Emmen 
  
Opbrengsten collecten in oktober 2020 
4 oktober 1e: € 71,10 (PKN: Israëlzondag)    2e: € 69,60 (PGE) 
11 oktober  1e: € 47,00 (diaconie) 2e: € 45,95 (wijkkas) 
18 oktober     1e:  € 73,60 (Kerk in Actie) 2e: € 62,65 (PGE) 
  
Bedankt 
Afgelopen zondag mochten wij de bloemen namens U allen  ontvangen hartelijk dank daarvoor.  
                                                                                             Hartelijke groeten Tonnie en Jantje  Poppema 



Hoera! De kerkdiensten in Ichthus worden te druk bezocht!  
Normaal gesproken zouden we met elkaar een gat in de lucht springen bij zo’n boodschap. Maar 
helaas, in deze corona-tijd is het eigenlijk een droevige boodschap. We  willen ons toch houden aan 
de maatregelen zoals die door de regering zijn vastgesteld. Het aantal bezoekers zal dus beperkt 
moeten worden tot  30 bezoekers per kerkdienst. Dat betekent dat het reserveringssysteem zoals dat 
tot enkele weken geleden gold, weer gaat gelden. Als u een kerkdienst wilt bijwonen moet u zich 
telefonisch (0641872814) of per e-mail (e-mail adres pastoraatichthus@gmail.com) aanmelden op de 
vrijdag voorafgaande aan de zondag waarop u de dienst wilt bijwonen tussen 18:30 uur en 20:30 uur. 
Uw naam wordt genoteerd in een register. Indien uw aanmelding het aantal van 30 deelnemers 
overtreft kunt u de  betreffende dienst niet bijwonen. Uiteraard met excuses. 
Verder wil ik erop wijzen dat bij het binnenkomen in Ichthus het dragen van een mondkapje zeer op 
prijs wordt gesteld. U kunt het mondkapje weer afdoen zodra u op de aan u toegewezen plaats zit. Bij 
het verlaten van het gebouw moet u het mondkapje weer opdoen. Wilt u de aanwijzingen van de 
coördinatoren bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk opvolgen?  
Gelukkig weten we dat deze crisis weer voorbij gaat en kunnen we in deze periode de diensten via de 
Kerkomroep of via de livestream op You Tube volgen De link naar de uitzending is te vinden op de 
website van Ichthus. 
Houd moed, wees lief voor elkaar , zoals op de hesjes van de coördinatoren staat.          
                                                                                Namens het moderamen van de Kerkenraad, Dick Heyse 
  

Ervaring van eenheid (Be Hoeksema)   
Op een herfstige en zonnige namiddag kreeg ik  onlangs  bezoek van een geloofsgenoot uit Ichthus 
(voor de insiders een Ichteriaan). Bij binnenkomst …… en daar gebeurde het ……. bleef de bezoeker in 
de keuken verrast staan. … Ik ruik de geur van mijn grootouderlijk huis …… was zijn verbaasde uitroep 
…..  Wat voelt dat goed vervolgde hij ….. Net als jij ben ik ook in het huis geboren van mijn 
grootouders… 
Ik ervaar en ruik hier de geur van warmte, liefde, doorleefdheid  en verzorging. Deze ervaring was 
voor mij niet echt nieuw meerdere malen heb ik vergelijkbare uitingen van bezoekers  mogen 
ontvangen.  
Voor meerdere mensen was het een overweldigende ervaring. 
Het huis gebouwd in de dertiger jaren van de vorige eeuw kent een bewogen geschiedenis van liefde, 
geboorte, oorlog, rouw en geluk en mede daardoor ervaar ik het  als een warme mantel om mij heen. 
Het is niet alleen de mooie, rode groninger baksteen en het karaktervolle uiterlijk dat de sfeer 
bepaald maar je bent het zelf  die in 
wezen  de sfeer en de warmte overdraagt naar de ander toe. Daaraan bij te dragen voelt goed.  
Het is een mooi samenspel van uiterlijk en innerlijk  van huis en bewoner wat door mij als een 
ervaring van eenheid,  beleefd  en gekarakteriseerd wordt. Een ervaring niet alleen thuis maar ook in 
onze kerk Ichthus waar eenheid, geloof en samenhorigheid juist in deze tijd zo wezenlijk zijn om uit te 
dragen. 
Bijbeltekst uit het bijbeltje van de overleden vader van de bezoekende Ichteriaan: 
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al 
het geloof had zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets  (1 Cor. 13: 2). 
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