
Zondag 17 juni 2018 
Week 24 Jaargang 20 
 
Begroeting door:  Dames C. Bloemberg en I. de Jong 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist/pianist Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Mevr. H. Hendriks en dhr. Tj. Reitsma 
Diakenen:  Dames M. Hut en G. Kloese 
Lector:   Mevr. G. Venema 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:               Dhr. H. Beukers en mevr. J. Staal 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3, G. Venema, J. Strockmeijer, J. Donker en G. Warringa 
Vr.        13.30 uur: Schakel vouwen: M. Altena en G. Strootker                         
                   Schakel bezorgen: H. Altena 
  
Komende diensten:  
Zondag 24 juni 10.00 uur. Voorganger: Ds. G. Kajim 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   

Mevr. H. Schnieders en dhr. en mevr. Keep. 

Opbrengst van de collectes van 3 juni: 1e: € 198,95 2e € 107,54 

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.    
  
  

 Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode. 
In de maanden juli en augustus worden er iedere woensdagmorgen weer 
koffie-ochtenden georganiseerd.  
We vragen hiervoor per keer 2 mensen die willen helpen: kopjes klaarzetten 
en koffie schenken, afwassen en opruimen.  
Bovendien zoeken we nog per keer 1 sterke man, die om 9.30 uur wil komen 
helpen om de tafels en stoelen klaar te zetten en zo tegen 11.00 weer op te 
ruimen. 
Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt. 
Organisatie: Gea Warringa 

 
Ichthus dagtocht 20 september a.s. Ook dit jaar hopen we weer een 
prachtige gemeente-dagtocht te maken. We hebben inmiddels 
een mooie route uitgekozen. De invulling van de dag blijft geheim, maar we 
kunnen wel zeggen dat onze eigen organist Pieter Flens weer mee gaat, dus 
hij zal vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel kruipen, de 
Ichthussers zingen immers zo graag. Ook onze beide predikanten gaan weer 
mee. We hopen en verwachten, dat de deelnemers met veel goede indrukken 
en een volle maag aan het einde van de dag weer naar huis gaan. De kosten 
zijn € 45,00 als de bus vol komt. Gaan er minder mensen mee, dan zal de 
prijs verhoogd worden, want de bus moet met elkaar betaald worden. Dit is 

inclusief koffie met wat lekkers, een gezellige verrassing, lunch en afsluitend diner en natuurlijk een 
mooie busreis in een comfortabele bus. Opgave kan vanaf heden bij Jantiena Strockmeijer,                       
tel. 642715. 



Bij goed weer gaan we dinsdag weer fietsen. Wij vertrekken om 13.30 bij Ichthus.  
  
 
Jubileum: Woensdag 20 juni zijn de heer en mevrouw Zijnge-op ‘t Ende 65 jaar getrouwd. 
Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen voor de toekomst.                                                
Namens de Ichthus gemeente, Els Jipping (ouderling wijk 2) 
  
Bedankt! 
Op onze rekening van de maand mei werden we weer blij verrast. We kregen € 50,00 (dit wordt 
jaarlijks gedaan) 1x 70,00 euro en van onze vaste donateurs maandelijks 2x € 10,00 en een aantal 
5,00 euro’s. Alle gulle gevers doen dit onder NN. 
Wij willen ze hiervoor langs deze weg heel veel dankzeggen. 
Momenteel ligt de vader van een van onze gezinnen al 4 weken in het ziekenhuis. Daardoor voorzien 
we nu 17 families van een pakket. 
Het doet ons goed dat er ook mensen bedanken voor de steun die ze van ons mochten ontvangen 
gedurende een aantal jaren maar dat het hun nu weer lukt op eigen benen ter staan. Daar doen we 
het voor. Als het nodig is een steuntje in de rug. 
Wij wensen U een goede en gezegende dienst toe en voor de komende tijd een hele fijne vakantie. 
Het team van "De Helpende Hand " 
 
Voor alle blijken van medeleven in de vorm van kaarten, bezoekjes en telefoontjes na mijn heupoperatie en 
daarna weer een spoedopname in het Scheper ziekenhuis wil ik jullie van harte bedanken. Het idee dat 
zoveel gemeenteleden aan je denken heeft mij heel veel goed gedaan. Nel Heyse” 

 
Maaltijd van ontmoeting 11 juli: Een paar weken geleden hebben wij (de diaconie) gevraagd om wat 
prijsjes voor de bingo die we bij de Maaltijd van Ontmoeting willen doen. Er lagen al verschillende 
dingen in de mand, hiervoor hartelijk dank, maar er kan nog wel iets bij…. Wij denken b.v. aan een 
handdoek, toiletartikelen, chocolade etc.  Voor de kinderen misschien iets voor de vakantietijd, 
speelgoed voor buiten, een bal, badminton rackets etc.                            
  
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe! 
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de 
werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de 
Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende oproep aan u allen: Wie zou 
(in eerste instantie tijdelijk) als vrijwilliger mee willen werken op de centrale locatie aan de Kapitein 
Nemostraat op de dinsdag- en/of woensdagmiddag of (met rijbewijs) willen helpen bij het ophalen van 
versproducten bij de supermarkten. Reacties graag naar info@voedselbankzod.nl of tel. 06 51627035. 
Alvast heel hartelijk dank! 
 
Zomeravondzang met Valerius.  Vanavond om 19.00 uur organiseert het Christelijk Mannenkoor 
Valerius uit Emmen een samenzangavond in het kerkelijk centrum ‘De Opgang’ aan de Mantingerbrink 
in de wijk Bargeres. Dit als afsluiting van het seizoen.                                                       
De entree is gratis; bij de uitgang is er een collecte. De begeleiding verzorgt organist Wietse Meinardi. 
Mw. Ina Klompmakers zal de verbindende teksten spreken. Het geheel staat onder leiding van dirigent 
Luuk Tuinder.  U bent van harte welkom! 

  
  
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. 
  
  
 
 
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 22 juni. 
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