
De Schakel Zondag   2 juli 2017     Week 27     Jaargang 19  

 

Begroeting door:  Mevr. en dhr. Geerlinks                   
Voorganger:    Ds. A. Westerduin 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr.  H. Beukers en mevr. B. Beukers 
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. T. Luchies 
Lector / Lectrice Dhr. H. Schiere 
Oppasdienst:    Ans Misker 
Koster:    Dhr. J. Post 
Weekkosters:  Fam. Venema 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr.  J. Geerlinks, mevr. M. Vos en mevr. C. Strootman 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Wo: 10.00 uur Zomer-koffieochtend 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam.  Altena  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. T. Boerhof 
  
Komende diensten  
Zondag 9 juli dienst om 10.00 uur in Ichthus met ds. Klaassens.  
  
Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. de Roo en mevr. Mulder. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die ik op zondag 25 juni 2017 namens de Ichthus-gemeente heb 
mogen ontvangen.                                                                                                                                    Jan Veen 
  
Een verrassing 
Wij dachten dat niemand het wist    …..   vandaag , 27 juni,  55 jaar getrouwd ! Maar tijdens  de 
fietstocht o.l.v. Henk Altena  werden wij  ,dankzij  een tip van  onze attente contactpersoon, enorm  
verrast! Midden tussen de bloeiende aardappelvelden  en  zicht  op een bosrand kregen wij het 
verzoek  om samen op een bankje  te gaan zitten. Martha Altena  verraste ons met een mooi gedicht  
en er volgde hartelijke felicitaties, een fleurig boeket bloemen en goede  wensen  van alle  fietsers. ’s 
Avonds, na  een ontmoeting met onze  kinderen/kleinkinderen, dankten  wij God voor  55 jaar 
huwelijk, maar  ook voor  de warmte  en hartelijkheid van  onze  Ichthus– gemeente, die wij zo  
onverwachts  mochten ontvangen. 

Douwe en Pleuny Moorlag 
  



Ontmoetingen in de zomerperiode 
Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10 tot 11 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 dat met name de ouderen uit de wijk aan deze uitnodiging gehoor geven. 
Wilt U graag komen, maar heeft U geen vervoer, dan mag U de dag daarvoor contact opnemen met 
Gea Warringa (647677) of, indien zij afwezig is, met een ouderling of contactpersoon. We hopen 
weer velen te mogen begroeten. 
  
Opbrengst collecte zondag 25 juni  
1e collecte: € 202.55 (diaconie) en de 2e: € 149.45 (PGE) 

Opbrengst ZWO-busjes Andreas Manna Stichting 
Nu het grootste deel van de busjes ingeleverd is blijkt dat we een bedrag van € 1.350,51 bij elkaar 
hebben gebracht. Heel hartelijk dank daarvoor!                      Namens de ZWO-commissie, Jannes Hut 
  
Rommelmarkt 
Vorige week donderdag heeft de commissie weer vergaderd om een start te maken met de 
rommelmarkt.  Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 augustus , van 9.00-14.00 uur. Het zal 
tevens de laatste rommelmarkt zijn. 
We hopen nog veel in te zamelen tot die tijd opdat de markt als nooit tevoren wordt en de opbrengst 
een grote klapper! 
Inleveren spulletjes maandagmiddag tussen 14.00-16.00 uur in het „Spullegieshuus” waar tevens tijd 
is voor koffie/thee en een praatje. Graag tot ziens.                             De rommelmarktcommissie Ichthus 
  
Fietsen 
Dinsdag  4 juli gaan we weer fietsen bij goed weer we vertrekken om 13.30uur vanaf Ichthus.                             
Henk en Martha Altena  
Full Colourdienst 
Een bijzondere dienst op zondag 9 Juli om 10.30 uur in de Grote Kerk, voorafgaand aan de Full 
Colourmarkt. Samen met de Grote Kerk organiseert de Raad van Kerken de Full Colourdienst. 
Ds. Rappold is voorganger en medewerking wordt verleend door Nathan Jacob Dillen, die 
Klezmermuziek ten gehore zal brengen en  Rabina Margot Mijnard(vrouwelijke Rabbijn)  die zal 
vertellen over het thema : Duurzaamheid. 
Bijzonder, veelkleurig  en waard om mee te maken. We ontmoeten u graag die zondag in de Grote 
Kerk. 
  

 

Al wie Gods handreiking ontvangen 

  

Al wie Gods handreiking ontvangen, 
hen trekt de Heer uit diepte omhoog. 
Hij kent van elk hun hartsverlangen, 

houdt ieder zorgzaam in het oog. 



 
Geen van Zijn kinderen laat Hij vallen, 

Hij heeft ze allen even lief. 
Hij kent hun naam uit duizendtallen 

ze leven met Hem collectief. 
 

Zij zijn voor hem van grote waarde, 
waar zij met Hem tezamen zijn. 

Of ‘t in de hemel is op aarde, 
maar levend in Zijn zonneschijn. 

 
Waar men ook is zal Gods licht stralen, 

want elk mag wandelen in Zijn licht. 
Dat ging de Heer voor elk bepalen, 

dat vond Hij van het grootst gewicht.  

(Justus A. van Tricht) 
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