
De Schakel Zondag   10 september 2017     Week 37     Jaargang 19  

 

Begroeting door:  Mevr. J. Gaasbeek en mevr. P. Moorlag                   
Voorganger:    Dhr. M. Westerduin 
Organist:  Dhr.  A. Stulp 
Ouderlingen:   Mevr.  H. Hendriks en dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. G. Dost 
Lector / Lectrice Dhr. H. Schiere 
Oppasdienst:    Mevr. S. Tiemersma 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Mevr. J. Staal en dhr. H. Beukers 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Wo: 19.30 uur Kleine kerkenraad 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr.  J. Donker, mevr. T. Groenwold en dhr. G. Renkema 
Do: 19.30 uur Toerustingsavond Evangelisch Werkverband 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam.  Hasper  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. J. van der Molen 
  
Komende diensten  
Zondag 17 september dienst om 10.00 uur  met ds. Wiekeraad.  
  
Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. Kleefman-Doldersum en dhr. J. Bal. 
  
Welkom 
Wij heten van harte welkom in onze gemeente: Mevrouw C.  van der A-de Vries, Polenstraat 20. 
  
Opbrengst collecte 
De opbrengst van de collecte op zondag 27 augustus:  de 1e collecte € 227,16 (diaconie) en 

de 2e € 208,81 (wijkkkas). 
De opbrengst van de collecte tijdens de openluchtdienst op 3 september: 1e collecte € 1430,68 
(kinderen in Ethiopië en Pakistan) en 2e collecte € 931,80 (onkosten openluchtdienst). 
  

Giften 
In augustus ontvangen giften op de rekening van de wijkkas: € 100,00, € 50,00 en nog eens € 100,00 
 Hiervoor hartelijk dank! Ook voor giften eerder dit jaar op rekening van de wijkkas nog hartelijk 
dank. In het vervolg zal ik deze giften elke maand in de Schakel plaatsen. 

Nelleke van der Kamp (Wijkkas) 
  



Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen en de vele mooie kaartjes  en bezoekjes uit de Ichthus-gemeente.  
Veel dank daar voor.                                                                                                                   Wouke v.Manen  
  

Verhuisd (van Schrageflat naar Zuidermarke) 
Even een verhuisbericht.  Sinds 18 augustus  woon ik in de Zuidermarke. Een mooi plekje, ik voel me 
er thuis.   
Bij deze wil ik alle gemeenteleden van Ichthus groeten. Met veel plezier heb ik er, ook met Ricus, 
meegedaan aan gespreksgroepen, bijbelcursusssen en kostersschap ….. enzovoort. Een goede en  
warme ervaring.   
Kom eens langs. U bent van harte welkom. 
Hartelijke groeten, J. Gaasbeek-Dokter Zuidermarke, kamer 117, Wilhelminastraat 8, 7811 JA Emmen. 
  
Voorzitter Kerkenraad 
Gea Dost, als diaken lid van onze Kerkenraad, heeft aangegeven bereid te zijn vanaf het komende 
seizoen voorzitter van de Kerkenraad van onze wijkgemeente te zijn. De Kerkenraad zal gevraagd 
worden hiermee in te stemmen.                                                                                                  Harrie Beukers 
 
Barbecue voor alle vrijwilligers 
Op 22 september 2017 zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente een barbecue bij de kerk 
worden gehouden. Daar zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden. Opgave graag bij Gre 
en Jan Venema, tel.: 615291.                                                                                                        Harrie Beukers 
  
Zomer-koffie-ochtenden 
Op 30 augustus was de laatste zomer-koffie bijeenkomst in dit seizoen. Negen keer was er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een ochtend midden in de week, een kopje koffie of thee te 
drinken met iets lekkers erbij. We mochten veel mensen begroeten en het was steeds gezellig. 
Hierbij danken wij alle mensen die op één of andere manier geholpen hebben, het was weer 
helemaal goed. 
Fijn dat zo iets georganiseerd kan worden en dat de vrijwilligers zich zo vlot aanmelden. Dank 
daarvoor! 
Graag roepen wij jullie hulp ook de volgende zomer weer in, Deo Volente. 
  
Foto's Openluchtdienst 
Op de Openluchtdienst van de vorige zondag zijn door Wiebe Feenstra, fotograaf bij  de lokale 
omroep van Zuidoost-Drenthe ZO34, een aantal foto's gemaakt. Deze zijn geplaatst op onze website 
en te zien bij de link: Foto’s. 
  
Expositie 298.000 kraanvogels in Oude dierentuin Emmen  
Het overtreft alle verwachtingen....  .  Ruim 19.000 mensen bezochten al  de indrukwekkende 
tentoonstelling  met 298.000 gevouwen kraanvogels in de oude dierentuin in Emmen. 
Deze tentoonstelling- opgezet om 298 mensen te gedenken die bij vlucht MH 17 omkwamen-maakt 
diepe indruk op de bezoekers. 
Op een bijzondere wijze zijn deze "gevouwen"vogels in een mooi ingerihcte tentoonstelling 
bijeengebracht. 
De verhalen er om heen en de mogelijkheid om zelf een kraanvogel te vouwen maken deze 



tentoonstelling tot een unieke belevenis. 
De tentoonstelling is dagelijks ( m.u.v. de maandag) geopend van 11.00-17.00 uur geopend.  Stap de 
oude dierentuin binnen en na 100mtr. rechts af… 23 september is de laatste dag dat u deze unieke 
tentoonstelling kunt bezoeken. 
  
Uitnodiging deelname projectkoor 
Komend najaar willen in in De Ark in Groningen weer een liedproject organiseren.  Dit keer rondom 
een aantal Psalmen. Op dit moment hebben we de volgende liederen geselecteerd: 
* Gij hebt uw land begenadigd - Oosterhuis, Oomen  Psalm 85 vrij; 
* Gij ik waan mij niet wijzer - Oosterhuis, Oomen  Psalm 131 vrij; 
*Ik zoek bij jou - Oosterhuis, Oomen  Psalm 57 vrij; 
* Uw naam noemen - Oosterhuis, Oomen  Psalm 92 vrij; 
* Geen koning onze god - Oosterhuis, Oomen  Psalm 93 vrij; 
* Ik-zal is de god - Oosterhuis, Oomen  Psalm 100 vrij; 
* God is Hij alleen - Oosterhuis, Oomen  Psalm 97 vrij; 
* Opgestaan is mijn hart - Oosterhuis, Oomen  Psalm 108 vrij; 
* Klaarwakker en opgetogen - Oosterhuis, Oomen  Psalm 122 vrij. 
De liedmiddag waar deze psalmen worden gezongen is gepland op zondag 12 november in De Ark. 
Voor het meerstemmig instuderen houden we 5 repetities, op woensdag 4, 11 en 18  oktober, en  
1 en 8 november. Dit alles o.l.v. de musici Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen 
De locatie is kerkgebouw De Ark - Haydnlaan 46 - Groningen. De tijd is 19.30 - 21.15 uur. 
Vind je het leuk om mee te zingen?  Ben je geïnteresseerd?  Geef je dan op.Voor de deelname wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Stuur een email naar liedmiddag@gmail.com. Vermeld daarbij je stemsoort. Je kunt je opgeven tot  
1 oktober 2017                                                                                        Van harte welkom. Chris van Bruggen 

 

 

   
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 61 41 24 (Els Hasper)   Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 15 september 2017 


