
Zondag 18 februari 2018, week 8 Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Mw. G. Wanders en mw. A. Sijbom 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist:  Dhr. H. Vink 
Ouderlingen:   Mw. J. Keim en dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Mw. M. Hut en mw. T. Luchies 
Lector:   Mw. J. Middeljans 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:            Dhr. T. Boerhof en mw. J. Wijnholds 
  
Agenda week 8: (voor zover bekend) 
Zo: vanavond  Clubs 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Di: 14.30 uur Dienst met viering H.A. Heidehiem 
Wo: 09.30 uur Interieurverzorging: dames B. Beuker, J. Donker en A. van Vondel 
Wo: 19.30 uur Wijkontmoetingsavond, wijk 3, 7, 8 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen dhr. en mw. Hasper 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon mw. R. Lanting 
  
Komende diensten: 
Dinsdag 20 februari, 14.30 uur in Heidehiem, viering H.A. 
Voorganger ds. J. de Valk-Boerma, organist dhr. R. Elling 
 
Zondag 25 februari, 10.00 uur in Ichthus  
Voorganger ds. G. Kajim 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. A. Misker-van Mourik, en dhr. en mw. J. Berends,   
  
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 11 februari 
1e: voor ziekenhuispastoraat UMCG: € 153.50, 2e: voor de Kerk: € 111.60. 
  
De collectes op 25 februari zijn voor 
1e: Kerk in Actie en 2e: voor de Kerk. 
  
ZWO-nieuws Zendingsbusjes 
Deze worden op 11 en 18 februari uitgedeeld.  
We zamelen geld in voor de stichting ‘Naar school in Haïti’ van Marijke Zaalberg. Het motto van deze 
stichting is: ‘Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede’.  
Het geven van onderwijs gaat hand in hand met het bieden van medische zorg aan kinderen. Zo zijn 
er nevenactiviteiten als: het verstrekken van maaltijden aan schoolkinderen, het uitdelen van kleding 
en schoenen, het begeleiden bij de persoonlijke hygiënische verzorging, de aanleg en onderhoud van 
een moestuin en de mensen leren hoe ze dit zelf kunnen doen. 
In de dienst van vandaag zal een korte presentatie gegeven worden door de heer van Dam, vrijwilliger 
bij de stichting.   
Als u zelf al meer wilt lezen/bekijken over deze stichting en haar werk ga dan naar de website: 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl    Namens de ZWO, Jannes Hut 
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Gift en gaven: 
Uit de Pauluskerk opgehaald een paar tassen met producten en een enveloppe met 10,00 euro.  
Heel veel dank hiervoor. Het team van ‘De Helpende Hand’ 
  
Bedankje: 
Hartelijk dank voor de persoonlijke felicitaties en de vele kaarten die we vanuit de Ichthusgemeente 
mochten ontvangen voor ons 60 jarig huwelijk op 7 februari.  Gré  en Wim Goeree  
  
Ook dit jaar weer van harte welkom op de drie Ontmoetingsavonden! 
Ook dit jaar zullen er weer drie (wijk)ontmoetingsavonden plaatsvinden.  
Drie avonden waarop wijken van ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim samen in gesprek 
zullen gaan met elkaar en met de beide predikanten rond het thema: de zorgzame kerk.  
Drie avonden met ruimte voor gezelligheid en voor gesprekken over leven, geloof en kerk.  
De avonden zullen plaatsvinden op: 

Dinsdag       13 februari  voor de wijken 2, 4 en 5 
Woensdag    21 februari voor de wijken 3, 7 en 8 
Donderdag    22 maart    voor de wijken 1, 6 en 9 

Als het goed is hebt u allen daarvoor een uitnodiging gehad. Maar ook als u die niet ontvangen hebt, 
bent u van harte welkom op de avond van uw eigen wijk, maar als dat niet uitkomt natuurlijk ook op 
een van de andere avonden.  
De avonden vinden plaats in de Zeihuuvzaal in Ichthus en beginnen om 19.30 uur.  
Als u vervoer nodig hebt voor de avonden, bel of mail dan gerust even met ds. Janneke de Valk-
Boerma (645673, jannekedevalkboerma@gmail.com) of ds. Gerben Kajim (546017, 
g.c.kajim@hetnet.nl) 
  
Boekenmarkt 
Onze voorjaarsboekenmarkt komt er aan.  
En wel op zaterdag 3 maart 2018 van 9.00-14.00 uur in ons kerkgebouw Ichthus. 
Naast diverse boeken verkopen we ook CD’s, LP’s, Dvd’s, legpuzzels. Daar we ook aan een 
rustpauze denken hebben we ook een kopje koffie/thee met wat lekkers te koop en kunt u dit nuttigen 
in onze  gezellige ‘Grand Café’. 
We hopen dat velen van u deze markt komen bezoeken en natuurlijk gezellig rondneuzen en 
uiteindelijk ook het een en ander meenemen. Graag tot ziens.   De Boekenmarktcommissie ‘Ichthus’ 
  
Lezing prof. Frits de Lange 
Op 20 februari a.s. zal prof. Frits de Lange in de Grote Kerk een lezing houden n.a.v. zijn boek Heilige 
onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie (Uitg. Ten Have 2017). Prof. De Lange is o.a. 
hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. 
Aanvang van de lezing: 19.30 uur, entree: € 6,00. Zie www.grotekerkemmen.nl voor informatie. 
                
 Als we moeten kiezen tussen God en de duivel Is de keuze snel gemaakt. 
Kiezen tussen God en onszelf Kost iets meer tijd.  
(Uit: ‘95 speldenprikken’ uitg. PKN met Rikkert Zuiderveld) 
  
 
________________________________________________ 
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 februari. 
  
 
  
 

mailto:jannekedevalkboerma@gmail.com
mailto:g.c.kajim@hetnet.nl
http://www.grotekerkemmen.nl/
mailto:henniehendriks@zonnet.nl

