
De Schakel, zondag 15 juli 2018 week 29, Jaargang 20. 
 
Begroeting door:  Dhr. en mw. Geerlinks 
Voorganger:  Mw. J. Keim - de Wit. 
Organist:  Dhr. H. Vink 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma, mw. H. Hendriks 
Diakenen:  Mw. F. Boerhof, mw. T. Luchies 
Lector:   Mw. D. Post 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:            Dhr. R. Wanders en mw. D. Post 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma   16 jul:  19.30 uur Gebedsgroep bij fam. Breekveldt 
Vrij  20 jul:  13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. L. Beuker (Kapel) 
Vrij  27 jul: 13.30 uur  Schakel vouwen mw. N. Feenstra en mw. G. Bijker 
Vrij  27 jul: 13.45 uur  Bezorgen voor kerkteloon dhr. J. Hendriks 
  
Komende diensten: 
Zondag 22 juli 10.00 uur in de Kapel, ds. G. Kajim 
Zondag 29 juli 10.00 uur in Ichthus, ds. R. Wijnsma 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. Linda Hofman en mw. A. Bouland-Waninge. 
  
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. 
  
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. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Opbrengst collectes 8 juli 
1e: voor de Diaconie: € 124,55, 2e: voor de wijkkas: € 110,19. 
  
De collectes op 29 juli zijn voor  
De Helpende Hand en de wijkkas. 
  
Giften 
Via de bank heeft de wijkkas in juni een bedrag van € 50,00 ontvangen voor het bloemenbusje en de 
wijkkas.  
Hartelijk dank hiervoor.   
 
Bedankt! 
Het collectebusje van de nevendienst is onlangs geteld.  
Het heeft voor ons het mooie bedrag van € 101,60 opgebracht. 
Lieve kinderen en leiding heel veel dank hiervoor. 
In de mand lag zondag € 5,00 en in mijn hand werd nog eens hetzelfde bedrag gedrukt.  
Ook hiervoor heel veel dank. 
Verder mochten we onlangs nog zo'n 50 potten eigengemaakte jam ophalen.  
Heerlijk vinden onze gezinnen dit.  
Ook hiervoor weer onze hartelijke dank. 
Op onze rekening zijn in juni twee bedragen gestort afkomstig van ‘De Goede Herderkerk’.  
Op 4/6: € 668,65, opbrengsten van de avondmaalscollectes periode januari t/m april 2018 en 
op 5/6: € 230,45, de opbrengst van de avondmaalscollecte van mei 2018. 
Wij hebben een bedankbrief aan de deze gemeente gestuurd. 
Het team van ‘De Helpende Hand’  
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Dankbetuigingen 
* Hartelijk dank voor de bloemen, die ik gekregen heb. Ik was er heel blij mee. Ook dank voor de 
kaartjes telefoontjes.   
Groetjes Coby Katoen. 
  
*  Ichthusgemeente bedankt voor de bloemen en kaarten die ik heb gekregen toen ik in het  
ziekenhuis lag. Het heeft me goed gedaan, hartelijk dank. Mw. T. Baas (Nijkampenweg 191) 
  
Verhuisd 
Mw. Lucie Reinders-Moes is per 1 Juni 2018 verhuisd naar Angelslo. 
 
Welkom! 
Nieuw ingekomen uit Ees is de familie Everardus. Ze zijn al enkele malen in de kerk geweest en 
hebben kennis gemaakt met verschillende kerkleden tijdens het koffie drinken na de kerk. We heten 
hen van harte welkom en hopen dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in de Ichthusgemeente. 
  
Ontmoetingen in de zomerperiode 
Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10:00-11:00 uur de koffie/thee 
klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus 
geen programma of andere bijzonderheden. Bij mooi weer gaan we zo mogelijk buiten zitten.  
We hopen weer velen te mogen begroeten. 
Inlichtingen: Gea Warringa, tel 647677 
  
Vakantie ds.Gerben Kajim en ds.Janneke de Valk-Boerma. 
Van 15 juli t/m 5 augustus heeft Janneke vakantie   
en van 22 juli t/m 12 augustus Gerben.  
Dat betekent dat wij in de periode van 15-22 juli en van 5-12 augustus voor elkaar waarnemen.  
Van 22 juli – 5 augustus kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (619774). 
  
Ben je 10 jaar en ouder?  
Meld je aan en dans mee tijdens de Openluchtdienst! 
Op zondag 2 september is de jaarlijkse Openluchtdienst in de Oude dierentuin.  
Als het lukt willen we tijdens de dienst ook iets doen met dans.  Ben je 10 jaar en ouder en vind je 
dansen heel leuk, meld je dan aan om mee te dansen tijdens de Openluchtdienst. 
Waarschijnlijk oefenen we van te voren een paar keer.  
Je kunt je aanmelden bij ds. Gerben Kajim, tel. 0630546911 of g.c.kajim@hetnet.nl.  Let’s dance! 
  
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. 
  
 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp, tel. 640035,  
kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 10 augustus 
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