
Zondag 17 september 2017 week 38 Jaargang 19 
  
Begroeting door:  Mw. A. Misker en mw. R. Bakker 
Voorganger:  Ds. P.E.G. Wiekeraad 
Organist:  Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Mw. E. Jipping en mw. A. Wubs 
Diakenen:  Mw. G. Venema en mw. G. Kloese 
Lector:   Mw. A. Knigge 
Oppasdienst:    Mw. B. Beukers en mw. F. Breekveldt 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:            Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda week 38: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging: dames G. van Engen, R. de Roo, H. Schnieders 
Do: 09.00 uur Tuingroep 1 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen mw. N. Feenstra en mw. J. Wijnholds 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Hollander 
Vrij: 18.00 uur BBQ voor vrijwilligers 
  
Komende dienst: 
Zondag 24 sept. 10.00 uur in Ichthus STARTZONDAG 
Voorgangers ds. G. Kajim en ds. J. de Valk-Boerma 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mevr. F. Pool-de Vries en dhr. B. Westera. 
  
Opbrengst van de collectes van 10 september  
1e: € 127,55 (Diaconie) 2e: € 116,76 (Jeugdwerk)  
  
De collectes op 24 september zijn voor: Diaconie en Kerk 
  
UITNODIGING 
Zondag 24 september a.s. is de startzondag. 
De dienst begint om 10.00 uur, thema van de dienst is ‘Open Huis’, hoe open zijn wij?  
Ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma gaan voor in deze dienst.  
Het koor ‘All Together’ uit Zwartemeer zal haar medewerking verlenen.  
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. 
Om ongeveer om 12.30 uur sluiten we af met een gezamenlijke lunch.  
Een ieder is van harte welkom en graag begroeten we u/jou op deze zondagmorgen.  
Namens het moderamen,  Hennie Hendriks-Niers, scriba 
   
BBQ 
Vrijdag 22 september is er vanaf 18.00 uur bij Ichthus een barbecue voor alle vrijwilligers van onze 
gemeente. Daar zijn voor de vrijwilligers geen kosten aan verbonden.  
Opgave kan nog tot en met 19 september a.s. bij Jan en Gre Venema, tel.: 615291.  
Van harte welkom.     Harrie Beukers. 
  
  
Activiteitengidsje seizoen 2017-2018 
Deze week is het kerkblad Op Weg weer bezorgd.  
Deze keer is als bijlage een programmagidsje bijgevoegd, waarin alle activiteiten vermeld staan die dit 
seizoen georganiseerd zullen worden.  
De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie heeft alles verzameld en in een handig overzichtje verwerkt. 
Dus echt een uitgave om te bewaren en te gebruiken.  
Ook op de website is dit programmagidsje geplaatst onder het linkje: Ontmoeting en Inspiratie. 
  
 
 



Dagtocht Ichthus 
Op 7 september j.l. hebben we met 53 personen een prachtige dagtocht gemaakt door het Groninger 
landschap.  
We hebben de Petruskerk in Zuidbroek bezocht, vervolgens een boottocht gemaakt op het 
Oldambtmeer bij Blauwe stad. Hierna hebben we de lunch gebruikt in Midwolda, vervolgens zijn we 
via de kerk van Oostwold naar Winschoten gereden.  
In het restaurant van het Rosarium hebben we thee gedronken en als afsluiting was er een vesper in 
de Magnuskerk in Bellingwolde. 
Aan het eind van de dag stond en heerlijke maaltijd klaar in ‘Restaurant Ichthus’. 
Er zijn weer mooie foto's gemaakt, deze zijn te zien op de   website www.ichthus-emmermeer.nl  

Oecumenelezing in de Grote Kerk van Emmen 
De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen organiseert in samenwerking met 
wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn, de jaarlijkse Oecumenelezing op dinsdag 
26 september in de Grote Kerk aan het Marktplein te Emmen. 
De lezing wordt gehouden door Mgr. Ron van den Hout, de nieuwe bisschop van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. De lezing begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. 

  

Film ‘Süskind’ 3 oktober aanvang 19:00 Kinepolis 

De film vertelt het verhaal van Walter Süskind die door samen te werken met de SS honderdenden 

kinderen weet te redden van de razzia's.  
_____________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 

 

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