
Zondag 15 oktober 2017 
week 42 Jaargang 20
  
Onder voorbehoud: 
Begroeting door:  Dames G. Wanders en A. Sijbom 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mevr. A. Wubs 
Diakenen:  Dhr. en mevr. Dost 
Lector:   Mevr. T. Luchies 
Oppasdienst:   Mevr. B. Beukers 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:               Dhr. en mevr. Altena 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Di:  14.30 uur: Dienst Heidehiem, voorganger Mevr. J. Keim-de Wit, organist dhr. G. Ziengs en   
  Iena Pals (fluit) 
Di:  19.30 uur:  Sacraal dansen 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: dames: B. Beuker, J. Donker en A. van Vondel 
Wo:19.30 uur:  Grote Kerkenraad 
Do: 09.00 uur: Tuingroep 1 
Vrij:13.30 uur:  Schakel vouwen: Dames G. Strootker en J. Wijnholds.      
                          Schakel bezorgen: Dhr. J. Hendriks 
  
Komende diensten: 22 oktober 10.00 uur, voorganger: Ds. M. Reinders-De Haan uit Zwolle. 
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr. G. Rosenbaum, Wilhelminastraat 55m, 7811 JE Emmen. 
Mevr. F. Doornbos-Wichers, van Selbachstraat 6 7815 SN Emmen 
 
Vandaag wordt er in de dienst aandacht geschonken aan het afscheid van een aantal ambtsdragers 
en de inwijding van een aantal mensen die een nieuwe taak op zich nemen. 
Deze en alle vrijwilligers zijn de kracht van de kerk! 
Graag was ik er bij aanwezig geweest, maar door ziekte in de familie ben ik helaas niet in de 
gelegenheid deze dienst mee te maken 
Ik wens u een mooie viering toe!  Ds. Janneke de Valk-Boerma 
  
Opbrengst van de collectes van 15 oktober: 1e collecte: € 154,74, 2e collecte € 127,11 

De collectes voor volgende week zijn voor: 1e voor n.b.v, 2e voor PGEmmen. 

Hartelijk dank voor het prachtige herfstboeket dat ik zondag 1 oktober heb mogen ontvangen van de 
Ichthusgemeente.  Vr.gr. Bert Melis.  

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik van de Ichthusgemeente mocht ontvangen. 

Mw. Dokter -Veldhuis. Zuidermarke k 311c. 

Geweldig zoveel kaarten en telefoontjes wij hebben gehad t.a.v. ons 50-jarig huwelijk. Hiervoor onze 
hartelijke dank!  Wij zijn blij en dankbaar dat wij dit met onze kinderen, familie en vrienden mochten 
vieren. Geert en Jannie Geerlinks. 

Meeleven: mw. A. Steenstra ligt in het Scheper ziekenhuis  
Ze heeft 3 ribben gebroken en een ingeklapte long na een val. Namens de Ichthusgemeente wensen 
we haar van harte beterschap. (Kamer Oost 143) 
 

https://maps.google.com/?q=Wilhelminastraat+55m+7811+JE+Emmen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=van+Selbachstraat+6+7815+SN+Emmen&entry=gmail&source=g


Vorige week hebben we in Ichthus gevierd dat onze Pieter Flens 30 jaar organist is. Wout Bijker heeft 
van deze gebeurtenis een aantal foto's gemaakt en deze zijn te zien op de website in het fotoalbum. 
  
Andere opzet Kindernevendienst 
Vanaf 1 september 2017 is er niet meer automatisch elke zondag kindernevendienst, maar is besloten 
tot wat we noemen: kindernevendienst op vraag! Dat houdt in dat als u met uw kinderen of 
kleinkinderen van plan bent om naar de kerk te komen op een zondag en u zou het op prijs stellen als 
er voor hen kindernevendienst is, dan kunt u tot en met de vrijdag voorafgaande aan die zondag 
contact opnemen met Elona Bloemberg. Zij zal er dan (met de andere vrijwilligers van de 
kindernevendienst) voor zorgen dat er die zondag dan ook daadwerkelijk kindernevendienst zal zijn! 
Haar emailadres is: elonabloemberg1991@hotmail.com 

 
Rommelmarkt: 
De netto-opbrengst van de markt is bekend. We hebben op de markt een bedrag van 
 € 7020,10 opgehaald. 
Met de voorverkoop via marktplaats en de verkoop van metalen vodden en oud papier € 1658,81 
Na aftrek van alle onkosten is de netto-opbrengst geworden: € 6255,35. 
We hebben voor € 5.450,00 gedoneerd aan de volgende goede doelen:   
Soupkitchen € 1000,00, St.n, school in Haiti (huisjes) € 300,00, de jeugdclubs € 750,00, 
Zonnebloem Emmermeer € 500,00 
Equador voedselbank-project € 200,00,  
Tanzania kindertehuis (wasmachine) € 500,00 
Verder hebben we al eerder de Helpende Hand gesteund met € 1500,00 en de seniorenreis voor                     
€ 400,00 
Er staat nog een bedrag van € 500,00 in de wacht daar willen we eerst meer van weten, maar daar 
hoort u later meer over. 
We hebben de rommelmarkten hiermee afgesloten maar gaan verder met de boekenmarkten. 
Allemaal heel veel dank voor uw medewerking op welke manier dan ook. De rommelmarktcommissie. 
  
Sacraal dansen a.s. dinsdagavond 19.30 uur tot 21.30 uur o.l.v. Joke Vuurboom. 
De Sacrale Dans is een eenvoudige dansvorm, een meditatie in beweging, waarbij in de kring 
lesgegeven wordt, rondom een thema en rondom een mooi middelpunt. Dit “midden” kunnen bv. 
bloemen zijn, een kaars of een eenvoudig midden dat past bij het thema van de bijeenkomst 
Iedereen kan aansluiten, ook zonder enige danservaring. 
We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo ontstaat er een 
prachtige ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze ertussen voor een kopje 
thee of koffie. 
Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326 
  
Boekenmarkten: 
We zijn van plan 2x per jaar een boekenmarkt te houden in de kerk en wel de eerste zaterdag van 
maart en de eerste zaterdag van oktober. 
Vanaf 1 november a.s. en iedere daaropvolgende woensdag kunt u uw boeken, stripboeken, Cd's, 
Dvd's. Legpuzzels en Lp's inleveren in de hal van de kerk van 10.00-11.00 uur. 
Tijdschriften, videobanden en cassettebandjes hebben geen aftrek dus die kunnen we niet 
gebruiken.    
We hopen ook met deze markten weer een aantal goede doelen te kunnen steunen. 
Graag tot ziens, de rommelmarktcommissie. 
  
Giften: 
Via Rika Lanting van fam. NN ontvangen een bedrag van € 50,00, via Nolly van de fam. F.                            
Eveneens een bedrag van € 50,00. 
Uit de Pauluskerk naast een tas met boodschappen een bedrag van € 10,00. 
De laatste weken konden we van de heer Huizinga uit Angelslo groenten uit eigen tuin ontvangen en 
dat heeft ook weer een daling van de uitgaven laten zien. Ook krijgen we iedere maand opnieuw van 2 
zusters boodschappen aangeleverd zoals: broodbeleg, rijst, macaroni, suiker, koffie thee etc. Voor al 
deze giften en gaven heel veel dank mede namens onze gezinnen.                                                                          
Het team van "De Helpende Hand"       
  
 



V&T-middag woensdag 18 oktober, 14.30 uur in de Schepershof 
Vincent Gordijn komt vertellen over het leven en het werk van de protestantse dichters Maria de 
Groot, die in Drenthe opgroeide. De schrijver Hans Werkman, geboren in Uithuizermeeden. De dichter 
Willem de Mérode, geboren in Spijk (Gr.). Hij werkte in Oude Pekela en Uithuizermeeden. Willem 
heette Willem E. Keuning, familie van de uitgevers Keuning, hij schreef onder pseudoniem. Drie 
dichters die met elkaar een ‘verbinding’ hebben en waarmee Vincent zich verbonden voelt. 
Verbinding is het jaarthema van V&T. 
Hierbij bent u uitgenodigd voor deze bijzondere lezing. Welkom! 

  
  
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com Iena Pals, tel. 618687.   
Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                      
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774. Kopij vóór 20 oktober.  
  
 


