Opening Ichthuskerk
Zaterdag 12 mei 2012 is de nieuwe kerkzaal van de Ichthus gemeente tijdens een speciale samenkomst
feestelijk geopend. Om 15.00 uur heette br. Hendrik de Vries de ongeveer 700 aanwezigen hartelijk
welkom. Hierna opende br. Chris Korf de bijeenkomst en las uit Psalm

122.
‘Het is met recht een bijzondere samenkomst voor de gemeente. Sinds de eerste samenkomst op zondag 6
februari 2005 zijn er inmiddels 7 jaar verlopen en nu mogen we hier bijeen zijn om onze kerk feestelijk te
openen’, aldus br. Korf.
Enkele sprekers volgden. Allereerst een vertegenwoordiger van de Projectgroep die in het kort vertelde
hoe de bouw was verlopen. Daarna spraken de architect en de hoofdaannemer en werd de kerkzaal officieel
overgedragen aan de voorzitter van de kerkenraad, Jan de Bruine.

Na het zingen van een aantal liederen, door jongeren,
met begeleiding van vleugel en orgel en na het binnendragen van de Kanselbijbel, de Bijbel voor de
ouderlingen, de Doopschaal en het Avondmaalstel, las Ds. H. de Graaf Psalm 84, waarna Ds. W.N.
Middelkoop mediteerde over de gelezen Psalm 84.
Vervolgens onthulde de oudste broeder (88 jaar) van de gemeente, Kees Kapitein, een gedenksteen waarop
de belangrijkste data in de geschiedenis van de Ichthus gemeente worden gememoreerd. Een zuster uit de
gemeente, Antje Kramer, bood een schilderij van haar hand aan, voorstellend de biddende Nehemia.

Hierna sprak de burgemeester van Urk, de heer Kroon. Namens de classis Zwolle sprak Ds. Polinder van de
zustergemeente Maranatha, mede namens de zustergemeente Eben Haëzer een felicitatie uit en wenste de

gemeente in het nieuwe kerkgebouw de zegen van de Heere toe.
Een viertal video boodschappen van diverse projecten die de gemeente steunt konden worden bekeken via
de beamers . Er waren groeten uit Moldavië, Libangeni, Chili en van de ICF gemeente in Utrecht.
Na een dankwoord en dankgebed van Ds. de Graaf zongen de aanwezigen het lijflied van de
gemeente: Opwekking 249 ‘Samen op weg gaan.’
Hierna was er uitgebreid tijd om de nieuwe kerk te bezichtigen en een broodje en thee of koffie te
gebruiken.
Bekijk de volgende link voor alle foto’s van de opening.
https://picasaweb.google.com/CGKIchthus/20120512IngebruiknamePrachtigeIchthuskerk

