
Zondag 13 december 2020 
Week 51, jaargang 23 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com  
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.                                                 
Ook om de kerkdiensten bij te wonen kunt u zich opgeven via de bovenstaand mailadres of 
pastoraattelefoon vrijdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur. 
*********************************************************************************************************** 
De kerkdienst kunt beluisteren via www.kerkomroep.nl of via YouTube :   
https://youtu.be/_FtFC7dQ4AM  
************************************************************************************************************ 
  
Voorganger:     Ds. G. Kajim 
Organist:    Mw. G. Jongsma 
Musicus:    Mw. I. Pals 
Ouderling:    Mw. E. Kemperink 
Diaken:    Mw. F. Boerhof 
Koster:     Dhr. J. Post 
Weekkosters:    De heren: F. Knigge en J. Post 
Coördinatoren:  Mw. G. Venema en Mw. B. Beukers 
  
Agenda: 
Ma: 19.30 uur : Gebedsgroep ? 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: Mw.  F. Huizinga  
                          Schakel bezorgen:  Dhr. H. Hendriks 
  
Komende diensten:  
Zondag 20 december: Voorganger: Dhr. Sj. Van Heese                     
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar: 
Mw. J Keim-de Wit en naar de heer en mw. van Duijvenbode. 
  
Bedankt! 
-Uit de Pauluskerk konden we van de week 3 tassen met producten ophalen en een paar giften totaal 
€ 20,00. Voor deze gaven en giften hee veel dank. 
Het team van "De Helpende Hand  
  
-Hierbij wil ik de Ichthus gemeente hartelijk danken voor de bloemen die ik afgelopen zondag mocht 
ontvangen en tevens wil ik iedereen bedanken die elke week er voor zorgen dat ik de schakel 
ontvang. Ik vind het geweldig!  Allen hartelijk dank hiervoor. Dhr. G. Dost. 
 
-Wij Gerke en Renie Bakker, zijn net terug van de neuroloog en hebben een positief bericht 
ontvangen, het bultje dat bij de eerste scan te zien was. is met de MRI scan niet meer gevonden. 
Vermoedelijk was er toch een kleine  bloeding en is deze in de wachttijd opgelost. 
Ook willen we de Ichthus gemeente bedanken voor de prachtige bos bloemen die we zondag hebben 
ontvangen. We wensen  iedereen  goede dagen en blijf gezond. 
Groeten Gerke en Renie Bakker.  
  
Koffiedrinken in Ichthus 
We hebben het deze week geprobeerd, het was een gezellige koffie ontmoeting op een ochtend in de 
week, beneden in de Zeihuuvzaal van Ichthus. Zo maar, zonder programma, we hadden een paar 
mensen uitgenodigd en het was fijn om anderen eens weer te zien en bij te kunnen praten, al was het 
op de verplichte onderlinge afstand. 
We hopen dat we in de maand januari weer enkele mensen kunnen gaan uitnodigen, dit is afhankelijk 
van de verdere ontwikkelingen. En door de beperkende maatregelen zal de groep, helaas, nog steeds 
klein gehouden moeten worden. 
Namens Ontmoeting en Inspiratie, Gea Warringa. 
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Vakantietasjes minderbedeelde kinderen 

We hebben voor 25 kinderen, mede dankzij uw giften (geld € 170,00 en 8 ijskaarten en cadeautjes) 

een tasje kunnen vullen met leuke spullen. We hebben ze inmiddels afgeleverd. 

De diaconie. 

 
Oude laptops gezocht 
Voor leden van een gespreksgroep van ATD de Vierde wereld ben ik op zoek naar vier of vijf laptops 
die u niet meer gebruikt, maar door anderen misschien nog wel goed te gebruiken zijn. De leden van 
de gespreksgroep zijn mensen die leven in armoede en schulden. Mocht u nog een laptop over 
hebben, die zij mogen gebruiken, dan kunt u contact opnemen met ds. Gerben 
Kajim, g.c.kajim@hetnet.nl of bel of app naar 06 30546911. Alvast heel hartelijk dank! 
  

 

 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                                 

Iena Pals, tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                  

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.                                                                                                            

Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 25 december. 
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