
Zondag 13 augustus 2017  week 33 Jaargang 19 
 

ZONDAGSBRIEF EN LITURGIE  
ICHTHUS—KAPEL 

  
  
Begroeting door:  Mw. A. Tjeerdsma en mw. G. de Wit 
Voorganger:  Mw. J. Keim-de Wit 
Organist:  Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Mw. E. Vos en mw. J. Alberts 
Diakenen:  Mw. T. Luchies en mw. G. Kloese 
Lector:   Mw. F. Breekveldt 
Oppasdienst:    Mw. M. Hut 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:            Dhr. R. Wanders en mw. D. Post 
  
Agenda week 33: (voor zover bekend) 
Ma: 08.30 uur Interieurverzorging: dames M. Altena, J. Donker en M. Hoving 
Ma:   19.30 uur Gebedsgroep bij H.Breekveldt,  Sleedoorn 10. 
Wo:  10.00 - 11.00 uur Koffiedrinken in Ichthus Koffie schenken: N. Feenstra en A. van Vondel 
   Stoelen klaarzetten: A. Fransen 
  
  
Komende diensten: 
Zondag 20 aug: 10.00 uur in De Kapel: ds. J. de Valk-Boerma 
Zondag 27 aug: 10.00 uur in Ichthus: dhr. M. Westerduin 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mw. A. Steenstra en mw. Tj. Van Tricht-Kiemel. 
  
  
Opbrengst van de collectes van 30 juli in Ichthus: 
1e collecte: € 364,95 (Helpende Hand); 2e: € 219,67 (Wijkkas). 
  
De collectes op 20 aug. in De Kapel, zijn voor: Diaconie en Kerk 
  
De collectes op 27 aug. in Ichthus, zijn voor: Diaconie en de Wijkkas 
 
  

Mededelingen uit Ichthus 
  
Hartelijk dank 
We willen de Ichthusgemeente graag bedanken voor de mooie bloemen. 
   Dirk en Antje Bosma. 
  
Meeleven 
Twee weken geleden is mw. Annie Steenstra op het NS station in Zwolle door iemand onder de voet 
gelopen en gevallen.  
Ze heeft diverse kneuzingen en veel pijn. Ze woont tijdelijk bij haar vriend dhr. B. Bakker, die haar 
verzorgt. We wensen haar van harte beterschap.  
  
Club Achterom. 
Het wordt de hoogste tijd om weer te beginnen met onze club. 
We beginnen op 4 september om 2 uur, nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Ook staan we dit jaar weer op de rommelmarkt met de verkoop van mooie eigengemaakte  
wenskaarten. Van harte aanbevolen.     Namens het bestuur Tonnie  Poppema. 
  
Rommelmarkt. 
Nog een kleine 14 dagen dan houden we onze laatste rommelmarkt.  
Zaterdag 26 augustus is de dag van 9.00-14.00 uur. 



Inbrengen van goederen is mogelijk morgen 14 augustus tussen 14.00-16.00 uur daarna is de 
inbreng gesloten. 
Wij hebben de tijd tot aan de markt nodig om de puntjes op de ‘I’ te zetten. 
Onze afdeling logistiek (wist u niet dat onze rommelmarkt die heeft) bestaande uit de heren Frank 
Knigge en Jan Post, doen het ieder jaar weer super!!! Bedankt hiervoor. 
Verder nog een herinnering voor de medewerkers:  
Wilt u vrijdagavond 25 augustus a.s. vanaf 19.00 uur komen voor de uitleg en om alvast op de 
plattegrond te kijken waar u bent ingedeeld. 
Allemaal alvast bedankt voor de medewerking en we hopen op een goede en vooral gezellige markt. 
Graag tot ziens.  De rommelmarktcommissie. 
  
Giften ‘Helpende Hand’ 
Via Nolly Feenstra een bedrag van € 50,00 ontvangen van NN, in juli hebben we op onze 
bankrekening, naast de bedragen van de vaste donateurs, het volgende ontvangen: 
De Goede Herder kerk:  opbrengst collecte   €  516,59 
Van de rommelmarkt                                 € 1500,00 
Van gemeenteleden totaal   € 1150,00 
Voor al deze gaven heel, heel veel dank ! 
    het team van ‘de Helpende Hand’ 
  
  

Mededelingen uit De Kapel 
  
Leesrooster komende week 
zo.  13 augustus 2017   Jeremia 19: 1-15 

ma. 14 augustus 2017   Jeremia 20: 1-6 

di.   15 augustus 2017   Jeremia 20: 7-18 

wo. 16 augustus 2017   Jeremia 21: 1-10 

do.  17 augustus 2017   Jeremia 21: 11-22:9 

vr.   18 augustus 2017   Jeremia 22: 10-23 

za.  19 augustus 2017   Jeremia 22 24-23:8 

zo.  20 augustus 2017   Jeremia 23: 9-24 

  
Vakantie 
Van zaterdag 5 tot zondag 27 augustus heb ik zomer-vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact 
opnemen met de voorzitter dhr. M.H. Gremmer, of scriba dhr. H. Westhuis. 
   Groeten, ds. Rob Wijnsma. 
  
 
Zomer Sing-in Kapel 
J.l. zondagavond was weer de (bijna traditionele) Zomer Sing-in in de Kapel. Zo’n 75 belangstellenden 
waren gekomen om samen bekende geestelijke liederen te zingen. De muzikale begeleiding was in 
handen van Reint Elling, ook Judith Post ondersteunde met haar trompet de samenzang.  
Erik Benjamins zorgde door zijn solozang voor korte intermezzo’s.  
Na afloop kon onder het genot van een kopje koffie, op het kerkplein worden nagepraat, waarvan druk 
gebruik gemaakt werd. Al met al was het weer een geslaagde avond.  
Ook nu weer georganiseerd door de Activiteiten Commissie. 
  

Algemeen nieuws 
500 jaar Reformatie 
Op 29 september a.s. wordt door aantal kerken in Emmen, een muziekavond georganiseerd in het 
kader van 500 jaar Reformatie. Liederen die hun oorsprong vinden in de Reformatie, waar (moderne) 
componisten door zijn geïnspireerd vormen de rode draad.  
Er zal gezongen worden door Vocaal Ensemble Magnificat uit Emmen o.l.v. Daniël Rouwkema, 
organist Everhard Zwart, geboren in Emmen, bespeelt het orgel.  
Hymnoloog dr. Jan Smelik zal het geheel van onderhoudende achtergrondinformatie voorzien.  
De broer van Luther komt nog langs, er is een koperensemble en u mag zelf ook meezingen.  
Kortom een rijk gevulde avond die u niet mag missen! Van harte welkom op 29 september 20.00 uur 
in de Goede Herderkerk, Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen. 
Entree: € 10,00; jeugd tot 18 jaar: € 5,00. 



  
Evangelisch Werkverband 
Verlangt u ook naar een kerk die leeft? Een kerk als werkplaats van Gods Heilige Geest? Met mensen 
die als discipelen van Jezus willen leven? Het Evangelisch Werkverband binnen de PKN ondersteunt 
kerken om voor dat doel te gaan, en de werkgroep Zuidoost Drenthe organiseert onder het auspiciën 
van het EW verschillende activiteiten.  
‘Kerk in de kracht van Gods Geest’ is het motto van waaruit we werken.  
Ook het komende seizoen zijn er verschillende activiteiten waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 
Er zullen toerustingsavonden worden georganiseerd.  
Daarnaast is er een retraite van 12-14 januari 2018, en een cursus in de maanden april, mei en juni 
van 2018. 
Als eerste willen wij de eerste toerustingsavond onder de aandacht brengen: 
De wereld verandert, de maatschappij waarin de kerk haar plaats heeft daarmee dus ook.  
Meer dan ooit lijkt de westerse wereld op de maatschappij in de eerste periode van de jonge kerk in 
die zin, dat het christendom het niet (meer) voor het zeggen heeft en slechts een bescheiden plek 
inneemt.  
Petrus noemde christenen – de lezers van zijn brief zoals te lezen in 1 Petrus – vreemdelingen en 
priesters: vertegenwoordigers van God in een omgeving waarin het christelijk geloof niet 
vanzelfsprekend is. 
Tijdens de vijf toerustingsavonden zullen we over deze brief nadenken.  
Het thema van de eerste avond is ‘Wie zijn wij?’ en zal gaan over identiteit van christenen als 
vreemdelingen en priesters. 
Erika van der Laan (kerkelijk werker in Sleen en Schoonoord) zal hierover spreken op 14 september.  
We beginnen de avond net als anders met aanbidding.  
Ook is er tijd van gebed en is er mogelijkheid om voor u te laten bidden. 
We beginnen om 19.30 uur, na afloop is er gelegenheid om na te praten met koffie of thee. 
Adres: PKN Kerk Ichthus, Walstraat 21 te Emmen. 
Van harte welkom! 
Om alvast in uw agenda te zetten: de overige toerustingsavonden zullen zijn op 12 oktober en  
9 november 2017 en op 8 februari en 8 maart 2018. Wij hopen u te ontmoeten! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Harry Klaassens, predikant te Erica,  

tel. (0591) 52 18 80 of een mail sturen naar ew.zod@outlook.com. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 
Kopij vòòr donderdag 24 augustus 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 18 augustus. 
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