
De Schakel Zondag 13 mei l2018     Week 20     Jaargang 20  

 

 

Begroeting door:  Mevr. J. Strockmeijer en mevr. E. Veerbeek 
Voorganger:    Ds.  G. Kajim 
Organist:  Dhr.  W. Kramer 
Ouderlingen:   Dhr.  T. Reitsma, mevr. B. Beukers, dhr. J. Tiemersma en mevr. E. Jipping 
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof, mevr. G. Venema, dhr. G. Dost, mevr. G. Dost,  

mevr. G. Kloese en mevr. N. van der Kamp 
Lector / Lectrice Mevr. F.Breekveldt 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Fam. Lanting 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di:  19.30 uur Moderamen 
Di:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr.  A. van Vondel en mevr. J. Donker 
Wo:  19.30 uur Kleine kerkenraad 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. F. Huizinga en mevr. G. Bijker  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. R. Lanting 
  

Komende diensten  
Zondag 20 mei in Ichthus om 10.00 uur met ds. J. de Valk-Boerma.  
  

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..... 
De familie Van Breeden en mevr. Schepers-Lassche. 
 

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 (elonabloemberg1991@hotmail.com). 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com . Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Opbrengst collecte 6 mei 
1e is  € 129,35 (diaconie) en 2e is € 100,66 (PKN: missionair werk).  
  
Gift 
Ontvangen via mevrouw G. Venema van NN een gift van € 30,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank 
hiervoor! 
 
Collecte 20 mei 
De eerste collecte is voor Kerk-in-Actie (zending) en de tweede is voor de wijkkas. 
  
 



Bedankt 
Bedankt lieve mensen voor de felicitaties, kaartjes en bloemen die we vanuit Ichthus kregen in 
verband met ons 25-jarig huwelijk. We hebben een geweldige en vooral stralende dag gehad waarop 
we het ook met familie en vrienden mochten vieren. We zijn dankbaar en voelen ons gezegend.   
                                                                                          Met hartelijke groet, Henk Schiere & Annelies Alons  
                                
Toekomst Ichthus 
In Emmen.nu heeft een journalist n.a.v. de agenda van de gemeenteavond een stuk geschreven over 
de toekomst van Ichthus. 
De journalist heeft contact gehad met Tjalling Reitsma en heeft met feiten die Tjalling heeft genoemd 
en zijn eigen ideeën een stuk geschreven. 
Tijdens de gemeenteavond hebben we alleen gebrainstormd over de toekomst van Ichthus. Dit was 
een eerste avond om ideeën te verzamelen uit de gemeente. Hier gaan we verder mee aan het werk.                                                      

                                                                                                                         Gea Dost (voorzitter kerkenraad) 
  

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.                                       De boekenmarktcommissie. 

  
Fietsen 
Fietsliefhebbers bij goed weer dinsdag vertrekken om 13.30 vanaf Ichthus.                      Henk en Martha Altena  
 

Eierdozen 
Wij hebben vorige week een 100 stuks eierdozen gekocht voor de man die ons voorziet van eieren. 
Hij had niets meer om de kakelverse waar in te doen, 
Vorige keer hebben we heel lang met de dozen gedaan omdat we overal dozen vandaan kregen. 
We hebben onze gezinnen gevraagd de dozen mee terug te nemen. 
Nu willen we U vragen mocht U de doos/dozen anders weggooien om ze mee te nemen en in onze 
mand in de hal te doen. We hopen dan heel lang zonder nieuwe aankoop te kunnen doen.  
Wij willen de rommelmarktcommissie bedanken voor het doneren van deze eierdozen.                                

                                          Het team van „De Helpende Hand” 
 

Mazzeltov-concert op 17 mei in Emmen 
Dit jaar bestaat Israël 70 jaar! Om dat te vieren organiseert Christenen voor Israël op donderdag 17 
mei een groot felicitatieconcert in Emmen. Vier het feest mee en geniet van een prachtige avond vol 
koor- en samenzang, inspirerende verhalen en ontmoeting! Zo ervaart u de wonderen van 70 jaar 
Israël aan de hand van indrukwekkende verhalen van Gods trouw aan zijn volk.  
Dit Mazzeltov-concert vindt plaats in de Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg 30 in 
Emmen. Met medewerking van het Kamper Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies. Kaarten á € 5,00 via  
033-2458824 of via https://christenenvoorisrael.nl/mazzeltov2018 . 
 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 25 mei 2018 


