
Zondag 10 juni 2018 
Week 24 Jaargang 20
  
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Post 
Voorganger:  Ds. A. Hekman 
Organist/pianist Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Dames J. Keim en E. Jipping 
Diakenen:  Dhr. en mevr. Dost 
Lector:   Mevr. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:               Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Di: 14.30 uur: Dienst Heidehiem, voorganger: 
       Ds. J. de Valk-Boerma, organist: R. Elling 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 2   J. Geerlinks, M. Vos en C. Strootman  
Vr.        13.30 uur: Schakel vouwen: F. Huizinga en R. Buwalda                         
       Schakel bezorgen: T. Boerhof 
  
Komende diensten:  
Zondag 17 juni 10.00 uur. Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
  

De heer G. Geerlinks en de heer S. Wiltjer. 
 

Opbrengst van de collectes van 3 juni: 1e: € 112,31 2e € 96,71 

De bestemming van de 1e collecte is vandaag voor Stichting Bootvluchteling. 
Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via 
vrijwilligers bieden ze concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. 
Op dit moment zijn zij actief in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Elke dag staan vrijwilligers van 
deze stichting klaar om mensen in kamp Moria verder te helpen. Ze doen dat op 2 manieren. 
Eén team runt de School of Hope (met lessen voor kinderen en volwassenen) en de bibliotheek. Ook 
verzorgen ze workshops over omgaan met stress en de moeilijke omstandigheden. Het andere team, 
dat vanaf 1 mei weer actief is, is een team met medische vrijwilligers in het kamp. Elke avond hebben 
ze dienst en 's nachts staan deze medici stand-by voor noodgevallen. Het is hard nodig, ze zien 
dagelijks ca. 80 patiënten die zouden anders nergens terecht kunnen.  Ze zijn blij dat ze zo het zware 
leven in kamp Moria draaglijker kunnen maken. 
Het werk is volledig afhankelijk van steun door particulieren en organisaties, ze ontvangen geen 
subsidies. Wilt u meer weten over deze stichting en haar werk kijk dan op de 
website bootvluchteling.nl 
Helpt u mee dit vrijwilligerswerk mede mogelijk te maken? Alvast hartelijk dank namens de diaconie. 
U kunt een gift overmaken op: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St Bootvluchteling.  

Kindernevendienst en oppas: Volgende week zondag met (klein) kinderen in de kerk en wilt u dat er 
voor hen kindernevendienst of oppas is? Neem voor kindernevendienst contact op met Elona 
Bloemberg (elonabloemberg1991@hotmail.com). Oppas kunt u aanvragen op 
oppas.ichthus@gmail.com.    
  
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en attenties die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Het 
gaat weer goed met mij. Vriendelijke groet G. Poelert. 
  
Bedankt voor de plant die ik van de kerk gekregen heb in verband met mijn 88e verjaardag.                      
Marrie Pottjewijd 

http://bootvluchteling.nl/


  
  
Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode. 
In de maanden juli en augustus worden er iedere woensdagmorgen weer koffie-ochtenden 
georganiseerd.  
We vragen hiervoor per keer 2 mensen die willen helpen: kopjes klaarzetten en koffie schenken, 
afwassen en opruimen.  
Bovendien zoeken we nog per keer 1 sterke man, die om 9.30 uur wil komen helpen om de tafels en 
stoelen klaar te zetten en zo tegen 11.00 weer op te ruimen. 
Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt. 
Organisatie: Gea Warringa 
 

Ichthus dagtocht 20 september a.s. Ook dit jaar hopen we weer een 
prachtige gemeente-dagtocht te maken. We hebben inmiddels 
een mooie route uitgekozen. De invulling van de dag blijft geheim, maar we 
kunnen wel zeggen dat onze eigen organist Pieter Flens weer mee gaat, dus 
hij zal vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel kruipen, de 
Ichthussers zingen immers zo graag. Ook onze beide predikanten gaan weer 
mee. We hopen en verwachten, dat de deelnemers met veel goede indrukken 
en een volle maag aan het einde van de dag weer naar huis gaan. De kosten 
zijn € 45,00 als de bus vol komt. Gaan er minder mensen mee, dan zal de 
prijs verhoogd worden, want de bus moet met elkaar betaald worden. Dit is 

inclusief koffie met wat lekkers, een gezellige verrassing, lunch en afsluitend diner en natuurlijk een 
mooie busreis in een comfortabele bus. Opgave kan vanaf heden bij Jantiena Strockmeijer, tel 
642715. 

Bij goed weer gaan we dinsdag weer fietsen. Wij vertrekken om 13.30 bij Ichthus.  
  
Vocaal Ensemble Magnificat verzorgt 10 juni 2018 weer een Choral Evensong in de Grote Kerk in 
Emmen. Deze Vesper begint om 17.00 uur en staat geheel in de traditie van de kerk van Engeland 
waar de Evensong in vele kerken dagelijks wordt uitgevoerd. 
Vocaal Ensemble Magnificat staat o.l.v. Daniel Rouwkema en wordt begeleid door de organist Jan 
Pieter Lanooy. 
Liturg in de Vesper is Jan Fischer. De toegang is vrij. 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten, die bij iedereen van 
harte wordt aanbevolen, zodat we deze traditie kunnen voortzetten.  
 
Zomeravondzang met Valerius op zondagavond 17 juni a.s. om 19.00 uur organiseert het 
Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen een samenzangavond in het kerkelijk centrum ‘De 
Opgang’ aan de Mantingerbrink in de wijk Bargeres. Dit als afsluiting van het seizoen.                                                       
De entree is gratis; bij de uitgang is er een collecte. De begeleiding verzorgt organist Wietse Meinardi. 
Mw. Ina Klompmakers zal de verbindende teksten spreken. Het geheel staat onder leiding van dirigent 
Luuk Tuinder.  U bent van harte welkom! 

  
  
Boekenmarkt: Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 
9.00-14.00 uur in Ichthus. Uw overtollige boeken, Cd's, Dvd's en legpuzzels kunt u iedere 
woensdagmorgen inleveren tussen 10.00-11.00 uur In Ichthus. Ook zondag kunt u ze meenemen. 
Een datum om alvast in uw agenda vast te leggen. 
  
  
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                         
Nelleke van der Kamp tel. 640035 Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.                                        
Hennie Hendriks, tel. 619774. Kopij vóór 22 juni. 


