
Zondag 14 mei 2017  week 20 Jaargang 19 
  
Begroeting door:  Mw. A. Sijbom en mw. G. Wanders 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. A. Wubs en dhr. L. Luitjens 
Diakenen:  Mw. G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector:   Mw. N. Feenstra 
Kindernevendienst: Anita 
Oppasdienst:    Mw. A. Misker 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:            Dhr. T. Boerhof en mw. J. Wijnholds 
  
Agenda: week 20 (voor zover bekend) 
Ma:  19.30 uur  Repetitie Ichthuskoor  
Wo: 19.30 uur Vergadering Grote Kerkenraad 
Do:  08.30 uur  Interieurverzorging: Dames G. van Engen, R. de Roo en H. Schnieders 
Do: 10.30 uur Koffie-ontmoeting 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: Piet en Els Hasper 
Vrij: 13.45 uur Schakel wegbrengen dhr. R. Wanders 
  
  
Dienst volgende week: In Ichthus, 10.00 uur,  
Voorganger ds.H.S. Cohen Stuart-Fens, uit Oosterhesselen. 
  
  
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. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Dhr. B. Klompmakers en mw. A. Veldman-Holtman. 
  
Opbrengst van de collectes van 7 mei:    
1e collecte: € 124,56; 2e collecte: €  142,32. 
  
De collectes op  21 mei zijn voor:  
1e voor diaconie; 2e voor de wijkkas. 

Bedankje. 
Langs deze weg willen Sjaak en ik iedereen bedanken die in de afgelopen periode met ons heeft 
meegeleefd tijdens de onderzoeken voor en na mijn operatie in het UMCG. 
Bedankt voor de bloemen uit de kerk die wij mochten ontvangen als bemoediging en voor alle kaarten, 
mails en telefoontjes, gesprekjes in de kerk en op straat, die ons hebben bemoedigd, ontroerd en 
kracht gegeven. 
Tot dusver is de uitslag goed en voor het vervolgtraject bidden we om kracht en sterkte dat het goed 
mag blijven gaan. 
     Sjaak en Johanna Keim. 
  
Bedankt  
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn 89e verjaardag.  

 Mw. J Hoorn-van Spil    
   
Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige plant, die ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen! Gerrit Poelert         
  
Bedankt 

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ontvangen. 



Ook namens mijn vrouw. Tinus en Sien Bergman 

Meeleven 
Dhr. J.A. Oving,  wordt 16 mei geopereerd in Enschede aan zijn hart. 
Vanuit Ichthus wensen we hem veel sterkte toe en van harte beterschap. 
  
Vakantie ds. Janneke de Valk-Boerma. 
Van 13 tot 28 mei heeft Janneke de Valk vakantie, Ds. Gerben Kajim neemt dan waar.   
Ook kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks. 
  
Koffie-ontmoeting 
Iedere 3

e
 donderdagmorgen van de maand, dus deze maand op 18 mei a.s. 10.30 uur wordt er weer 

koffie of thee geschonken in de Zeihuuvzaal. We hopen op  een gezellige ontmoeting, er is geen 
programma of andere bijzonderheden. 
We hopen weer velen te mogen begroeten. 
  
Expositie in de Zeihuuv-zaal 
De wandkleden / quilts, die u beneden ziet hangen, zijn gemaakt door Rennie Ike. 
Ik woon al jaren in de Bargeres. Begin jaren tachtig ben ik voor het eerst met patchwork en quilten in 
aanraking gekomen.Al gauw was ik heel enthousiast en wilde dit ook leren.  
Cursussen volgden, daar leerde ik technieken en handigheden in deze textiele werkvormen. 
Nog steeds ben ik graag bezig, spelen met kleuren en stoffen blijft spannend en inspirerend. 
Ik hoop met u, op een fleurige zomer en geniet hiervan.   Rennie Ike 
 
Rommelmarkt: 
Zaterdag 26 augustus a.s, van 9.00-14.00 uur. 
Het zal tevens de laatste rommelmarkt zijn. 
We hopen nog veel in te zamelen tot die tijd opdat de markt als nooit tevoren wordt en de opbrengst 
een grote klapper! Inleveren spulletjes maandagmiddag tussen 14.00-16.00 uur  
in het "Spullegieshuus" waar tevens tijd is voor koffie/thee en een praatje. Graag tot ziens.   
    De rommelmarktcommissie Ichthus 
  
Kerkelijk Bureau 
Op Hemelvaartsdag 25 mei is het Kerkelijk bureau gesloten! 
  
  
Lezing: ‘Omgaan met je NSB-familie’ 
Dinsdag 16 mei houdt ds. Hans te Winkel in de Grote Kerk een lezing met als thema: ‘Omgaan met je 
NSB-familie’.  Aanvang 19.30 uur. Toegang € 5,00 
  
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124   Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 23 juni. 
  
 

mailto:henniehendriks@zonnet.nl

