
Zondag 1 oktober 2017 week 40 Jaargang 19 
 
 
 Begroeting door:   Mw. J. Strockmeijer en mw. E.Veerbeek 
Voorganger:   Dhr. M. Westerduin 
Organist:   Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:    Mw. H. Hendriks en mw. J. Keim 
Diakenen:   Dhr. G. Dost en mw. G. Dost 
Lector:    Mw. M. Altena 
Oppasdienst:     Mw. A. Misker 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:             Dhr. J. Lanting en mw. R. Lanting 
  
Agenda week 40: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Di: 08.30 uur Interieurverzorging: dames J. Geerlinks, M. Vos en C. Strootman 
Do: 12.30 uur Viersprong 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen mw. N. Feenstra en mw. F. Huizinga 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. J. Huizinga 
Zat: 19.30 uur  Theater in Ichthus 
  
Komende diensten: 
Vanavond: 19.00 uur in de Kapel Zang en Evangelie 
Zondag 8 okt. 10.00 uur in Ichthus  
Viering Heilig Avondmaal, voorganger ds. G. Kajim  
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mevr. E.J. Wijrdeman-Duit en dhr. B. Melis. 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  
Opbrengst van de collectes van 24 september  
1e: € 163,60 (Diaconie) 2e: € 123,06 (Kerk)  
  
De collectes op 8 oktober zijn voor: Diaconie en Kerk 
  
Meeleven 
Op dinsdag 3 oktober hopen dhr. en mevr. Geerlinks-Askes, 50 jaar getrouwd te zijn.  
Vanuit de Ichthus-gemeente van harte gefeliciteerd. 
  
Viersprong: 5 oktober 
Voor de gemeenteleden, zo vanaf 65 jaar, wordt ook dit jaar weer Viersprong georganiseerd, deze 
begint om 12:30 uur met de mogelijkheid tot bijpraten, daarna wordt de warme maaltijd opgediend, 
bereid o.l.v. Minie Bosman en haar team.  
Ds. Janneke de Valk, ds. Gerben Kajim en mevr.Johanna Keim verlenen beurtelings hun 
medewerking. Ook dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 
Nederland: ‘Open huis’. Dit zal op allerlei manieren belicht en besproken worden. 
Natuurlijk zal er weer veel worden gezongen, onder begeleiding van Pieter Flens of Wim Kramer.  
De eerste Viersprong is donderdag 5 oktober. 
Inlichtingen: Jaap Tiemersma, tel. 648601 
Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail  jtiemersma@gmail.com 
De Viersprong staat open voor iedereen. In verband met de maaltijd wordt van elke deelnemer per 
keer een bijdrage gevraagd van € 5,00 en is opgave gewenst. 
En ook hier geldt: wilt u vervoer naar en van Ichthus, laat het weten 
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Zaterdagavond 7 oktober:  Muziektheater in Ichthus:   
‘Het zit niet…, het zingt!’ 
De muziektheatergroep ’Fijne Mensen’ uit Ede brengt een boeiende muzikale cabaretachtige 
voorstelling over het Protestantisme.  
De voorstelling zit vol muziek: mooie en ontroerende liederen. Het publiek mag soms meezingen 
want er zullen niet alleen cabaretachtige liedjes gebracht worden, maar ook liederen die vroeger op 
school, kerk of op de zondagschool werden gezongen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar 
en met de theatergroep nog wat na te praten. Hartelijk welkom op 07 oktober aanvang 19.30 uur. 
De toegang is vrij, wel houden we een collecte, we hopen dat iedereen daar zo mogelijk  € 5,00 of 
meer in doet. Dit is inclusief koffie, thee en/of een ander drankje. 
Kijk voor meer informatie op: www.fijnemensen.nl 
  
10 oktober: Schilderen over Psalm 23: de Heer is mijn Herder 
Zoals in het programmaboekje is vermeld, kunt u op dinsdag 10 oktober van 19.00 tot ca 22.00 uur en 
/of op woensdag 11 oktober van 9.00 tot ca. 12.00 uur in Ichthus schilderen over Psalm 23.  
Je hoeft beslist niet te kunnen tekenen!  
Het gaat om jouw verbeelding van Psalm 23.  
Je kunt een illustratie/ een plaatje/ een voorbeeld/ een foto of je eigen inspiratie gebruiken en alvast 
een schetsje maken. 
Je kunt inschrijven op de pilaar in de hal van Ichthus of mij bellen (tel. 648601). 
In de dienst op 5 november komen de kunstwerken op de beamer en schenkt ds. Kajim er aandacht 
aan.       Sieka Tiemersma 
  
Meditatieve wandeling op woensdagmorgen 11 oktober Nijkleaster, Jorwert  
Namens Ontmoeting & Inspiratie nodigen wij u uit, om met ons mee naar het noorden af te reizen voor 
deze wandeling, die ongeveer anderhalf uur duurt. 
Vooraf is er een kort ochtendgebed in de kloosterkerk aldaar, met aansluitend koffie.  Het idee van de 
meditatieve wandeling is: stilte, bezinning en verbinding.  
Als je wilt kun je met de anderen de ochtend afsluiten met een broodmaaltijd in dezelfde kerk. 
Om een uur of acht vertrekken we vanaf Ichthus. 
Het ochtendgebed begint om 9.30 uur.  
We zijn weer terug in Emmen halverwege de middag.  
Nodig zijn goede wandelschoenen of laarzen. Zelf lunch mee nemen. Kosten € 5,00. 
Vragen of belangstelling om mee te gaan:  
-Frans Gerrit van Zwieten: vzwieten@hotmail.com  
-of Janneke de Valk: jannekedevalkboerma@gmail.com 
-of op de intekenlijst in de hal  
Meer lezen? Kijk op de website: www.nijkleaster.frl  
  
Synagoge Emmen:  
3 oktober: i.s.m. Filmhuis: ‘Süskind’, 19.00 uur in Kinepolis. 
Een film over Walter Süskind die, door samen te werken met de SS, honderden kinderen weet te 
redden van de razzia’s. 
4 oktober: Herdenking razzia 1942 (75 Jaar geleden) In de synagoge van 15.00-16.00 uur.  
8 oktober:  In de synagoge muziekmiddag van 15.00-16.00 met ‘Trio C tot de derde’  Klezmer balkan- 
en zigeunermuziek.Entree: € 7,50 incl. koffie/thee frisdrank. 
 
Kinderkoor Cantiamo  
We beginnen weer met de repetitie van de kerstmusical. 
Zit je op de basisschool en wil je ook een keer in een kerstmusical meespelen, dit is je kans!  
Op woensdagen 18 okt., 8, 15, 22, 29 nov., 6,13 dec. van 17:45 tot 18:30 uur, in het Anker, Distelvink in 
de Rietlanden. Opgave of info: AgnesDubbelboer@gmail.com  

  

Mededeling namens de Evangelisatiecommissie PKN Nieuw-Weerdinge/Roswinkel 
Op zondag 15 oktober om 19.00 uur hoopt de ‘Psalm Project’ een avond bij ons in de kerk te 
verzorgen. Meer info over deze groep: (YouTube Psalm Project). 
Aangezien er in de kerken in omgeving al verscheidene posters zijn verspreid, willen we u er op wijzen 
om zo snel mogelijk een gratis kaartje te reserveren via: www.zingenindekerk.nl  Wees er snel bij 
want: Vol is vol!!! Graag tot ziens op 15 oktober. 
Een hartelijke groet namens de Evangelisatiedienstcommissie 
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Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687. Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 20 oktober. 
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