
  
Zondag 6 december 2020 
Week 50, 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/PeyIxHzFSow   

*************************************************************************************************************** 
  
Voorganger:     Ds. J. de Valk-Boerma 
Musicus:    Mw. I. Pals 
Ouderling:    Mw. B. Beukers 
Diaken:    Dhr. H. Beukers 
Koster:     Dhr. J. Post 
Weekkosters:    Dhr. D. Warringa en A. de Jonge 
Coördinatoren:  Mw. M. Hut en Mw. N. Feenstra 
  
Agenda: 
Di.   08.30 uur: Interieurverzorging: team 2 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 
                          Schakel bezorgen:  Dhr. H. Hollander 
  
Komende diensten:  
Zondag 13 december: Voorganger: Ds. G. Kajim.                                  
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar: 
 
De heer en mevrouw en Bakker en de heer G. Dost. 
  
Opbrengst collecten:  
22 november: 1e € 38,90, 2e € 265,10  
29 november: 1e € 59,15, 2e € 45,50 
  
Bedankt! 
-In mijn brievenbus lag een enveloppe met € 100,00. Heel veel dank hiervoor. Zondag lag in de mand 
van de Helpende Hand het een en ander, ook hiervoor onze hartelijke dank.  
Via mevrouw Keim een bedrag van € 160,00 gekregen van NN., voor wat extra's met de kerst. "Heel 
heel veel dank voor deze giften!  Het team van "De Helpende Hand " 
  
-Afgelopen zondag werd ik aangenaam verrast met een prachtig boeket bloemen van onze 
Ichthuskerk. Het maakte de zondag nog zonniger. 
Hartelijk dank voor het mooie gebaar.........Antje Hoeksema 
  
-Hierbij wil ik de Ichthus Gemeente hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik heb mogen 
ontvangen. 
Een Hartelijke Groet van Mevr. J Dijks-Wolbers 
  
Opname Ziekenhuis. 
Donderdag 3 december ben ik opgenomen in het UMCG. 
Vrijdag 4 december ben ik daar geopereerd. Er is preventief onrustig weefsel verwijderd uit mijn mond. 
We hopen dat de uitslag daarvan goed zal zijn. De verwachting is dat ik de aankomende week weer 
thuis zal zijn. 
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Mijn adres is afdeling A1VA, Fonteinstraat 3 1e verdieping,  

UMCG Hanzeplein 1, Postbus 30001, 9700 RB Groningen 
Johanna Keim-de Wit. 
  

KOFFIEDRINKEN in ICHTHUS 
We gaan het gewoon weer proberen, een gezellige koffie ontmoeting op een ochtend in de week, 
beneden in de Zeihuuvzaal van Ichthus.                                                                                                                   
Zo maar, zonder programma, maar het is fijn om anderen eens weer te zien en bij te kunnen praten. 
En dan kan het zelfs met alle beperkende maatregelen van de 1½ meter afstand nog steeds best 
gezellig zijn. Door de beperkende maatregelen zal de groep, helaas, klein gehouden moeten worden. 
En daarom worden telkens weer anderen uitgenodigd. 
We proberen om alles in goede banen te leiden, zoals een mondkapje op bij binnenkomst, handen 
desinfecteren en voorlopig dus alleen op uitnodiging. 
Het is de bedoeling dit in de Corona-tijd op deze manier zo te blijven doen. Maar telkens zal dat dus 
op uitnodiging gaan en iedere keer weer met een aantal andere personen. Een fijne manier om onze 
contacten te onderhouden, denken we. 
Wilt U ook graag komen, maar bent u daarvoor nog niet benaderd, laat het weten aan Gea Warringa, 
tel 647677. 
We hopen op een aantal gezellige ontmoetingen, iedere dinsdagochtend om 10:30 uur. 
  
Heerlijk! Kerstactie Worldservants: Kerstbrood, gevulde koeken en appeltaart! 

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, appeltaarten 
actie en Schijt je rijk! achter de rug. En nu een heerlijke kerstactie! Wij hebben voor u in de 
aanbieding: Een goed, met spijs gevuld kerstbrood voor 6 euro; 4 overheerlijke met echte roomboter 
gemaakte gevulde koeken voor 5 euro (u kunt aangeven of u ze met of zonder nootjes wilt); en een 
heerlijk appeltaartje (zonder noten) voor zes personen voor 5 euro. Alles ambachtelijk gemaakt door 
de bakker van het Veenpark! U kunt uw bestelling tot en met zondag 6 december doorgeven op: 
bakkeveenworldservants@gmail.com. Graag daarbij uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. 
Uw bestelling kunt u op zaterdag 19 december ophalen tussen 10.00-14.00 uur bij de Opgang, 
Mantingerbrink 199, of, als dat niet lukt, wordt deze bij u thuis bezorgd.  
Bestel al dat lekkers en help ons naar Bolivia! Alvast bedankt! 
 

Kerstconcert                                                                                                                                                      

Vrijdag 18 december geven Martine Salomons en Jan Lenselink een kerstconcertje in de Opgang, 

Mantingerbrink 199. Een kerstconcert live bijwonen is zeldzaam in deze tijd, maar zij maken het 

mogelijk. De aanvangstijd van het eerste concert is 19.00 uur en bij voldoende belangstelling is er een 

tweede concert om 20.30 uur. Van tevoren aanmelden bij info@martinesalomons is verplicht en de 

kosten zijn € 10,00 Kom heerlijk in de kerstsfeer met Martine en Jan en geef u op voor dit 

kerstconcert!! 

 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                                                                     
N. v.d. Kamp,  tel. 640035  Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                          
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                                           
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.                                                                                                                                 
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 25 december. 

mailto:bakkeveenworldservants@gmail.com

