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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. G. Kajim 
Ouderling:     Mevr.  A. Wubs 
Diaken:    Dhr. H. Beukers 
Pianist:    Dhr. B. Melis 
Koster:     Dhr. J. Venema 
Weekkosters:    Dhr. T. Boerhof en dhr. J. Hooiveld 
Coördinatoren: Mevr.  B. Beukers, mevr. H. Hendriks en mevr. N. van der Kamp 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via 
https://youtu.be/mjxEhCKf40k. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te  
bekijken. 
  

Agenda 
Zo:  14.00 uur  Coördinatoren mevr. G. Dost, mevr. H. Hendriks en mevr. A. Wubs  
Do:    8.30 uur  Interieurverzorging dames J. Donker, G. Berends, T. Groenwold, A. Van Vondel  
                               en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. Feenstra 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: mevr. G. Venema 
  

Komende kerkdiensten 
Komende zondag, 29 november, om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim.  
 

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden 
naar mevr. Bal en mevr.  J. Dijks 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die ik van de Ichthusgemeente mocht ontvangen.  
Ik was er heel blij mee.                                                                       Hartelijke groet, Mw. de Boer-Koster 
  
Opbrengsten collecten  in november 2020 
8 november 1e: € 38,85 (diaconie)    2e: € 43,95 (PGE) 
15 november 1e: € 49,55 (diaconie)    2e: € 59,76 (PGE) 
  
Collecte vandaag voor buurthuiskamers Leger des Heils 
Nederland kent veel plekken waar de eenzaamheid grote gevolgen heeft. Wijken waar mensen 
weinig inkomen hebben, kinderen die zich vervelen op straat. Met de verdubbeling van het aantal 
buurthuiskamers wil het Leger des Heils met ons deze leegte gaan bestrijden. 
Namens het Leger des Heils is Jeannette met groot succes een pioniersplek in Venlo begonnen. Ze 
zegt daarover: „We begonnen met activiteiten voor kinderen. Via hen kwamen we in contact met de 
ouders en hoorden we waar behoefte aan is. Nu helpen we bij reparatie klusjes thuis en bij 



beginnende schulden geven we advies.  Mensen zijn welkom voor koffie, een praatje of 
zingevingsvragen.” 
Inmiddels heeft de huisartsenpost bij eenzaamheid wél een plek om naar door te verwijzen. Het is 
fijn hoe mensen blijer in het leven komen te staan en een plek hebben om naartoe te gaan. 
Helaas zijn er nog veel wijken waar mensen zich eenzaam voelen en problemen op de loer liggen. 
Daarom wil het Leger des Heils de komende jaren warmte in de wijken terugbrengen en het aantal 
buurthuiskamers met 200 plekken verdubbelen. 
Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 
  
Kerkdiensten 
We willen aan de adviezen van 30 gemeenteleden in de kerk voldoen. Daarom graag aanmelden.  
Dit kan op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.30 uur  via de pastoraat telefoon 06-41872814. Of de 
hele week per email: pastoraatichthus@gmail.com. 
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 
 
Donor ja, donor nee: 24 november 2020 om 20.00 uur 
Op dinsdag 24 november, inloop vanaf 19.30 uur,  wordt in Ichthus een bijeenkomst gehouden van 
zowel de Dingspelloge van de Odd (niet oud) Fellows als van PKN Ichtherianen en belangstellenden.  
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 spreker is Frans Gerit van Zwieten omdat hij 
zowel Ichteriaan als lid van de Dingspelloge is.  
U kunt de lezing met discussie ook nog coronaproof bijwonen; u moet u dan wel even opgeven via 
telefoonnummer 06-15376733. Ook kunt u kijken via https://youtu.be/ F2ZCkiMm63A.  
Achteraf kunt u de tekst van de bouwsteen toegestuurd krijgen. 
  
Nieuwe Worldservants Actie: Schijt je rijk! Doe mee! 
Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, volgend jaar met World Servants 
naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. 
Om dat mogelijk te maken halen wij via acties geld op. We hebben al een sponsorloop en een 
appeltaarten actie achter de rug en hebben voor eind november weer een nieuwe actie: Schijt je rijk! 
Schijt je rijk is een actie waarbij we een weiland verdelen in 100 vakken. U kunt zo’n vak kopen voor 5 
euro, deze wordt u dan willekeurig toegezegd. U kunt natuurlijk ook meerdere vakken kopen. Op 29 
november zal Otis, het paard van Mirte, op dit weiland lopen. Het vak waar Otis dan voor het eerst in 
‘schijt’ is het winnende vak. Als u de eigenaar bent van het winnende vak krijgt u een prijs van €50! U 
kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: bakkeveenworldservants@gmail.com U krijgt dan 
een bevestigingsmail terug met daarin het voor u aangewezen vak en de betaalgegevens. Opgeven 
kan tot en met 27 november. Doe mee en help ons naar Bolivia! Alvast bedankt! 
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