
Zondag 20 mei 2018 
Week 21 Jaargang 20
  
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Pinkster 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma  
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames J. Alberts en E. Vos 
Diakenen:  Dames M. Hut en N. v.d. Kamp 
Lector:   Mevr. N. Feenstra 
Oppasdienst:  Mevr. B. Beukers 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:               Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Di: 14.30 uur: Dienst Heidehiem, voorganger: 
                   Mevr. J. Keim-de Wit, organist: Dhr. G. Ziengs 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: J. Donker, T. Groenwold en dhr. G. Renkema 
Vr.        13.45 uur: Schakel vouwen: M. Altena en G. Strootker 
                              Schakel bezorgen: Dhr. R. Wanders 
  
Komende diensten:  
Zondag 27 mei 10.00 uur. Voorganger: Ds. R. Wentink uit Emmer-Compascuum. 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   

Mevrouw J.A. Harmsen-Bos en de heer H. Beukers  
 
Opbrengst van de collectes van 13 mei: 1e: € 139,66, 2e € 121,75 
  
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.    
  
Bedankjes: 
Beste mensen van de Ichthusgemeente, hartelijk dank voor de mooie bloemen, leuke kaarten, 
telefoontjes, bezoekjes. Het was hartverwarmend. Ik ben gelukkig weer thuis.  
Hartelijke groet Gé van Engen. 
  
Hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen en kaarten voor ons 50-jarig huwelijk, dat we op 10 mei jl. 
mochten vieren. 
Hartelijke groet Jan en Coba Strootman. 
  
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij zondag van de Ichthus gemeente mochten ontvangen. 
Dat heeft ons erg goed gedaan. Jo en Bart Mulder, Nijkampenweg 109 (Meerstede) 
  
Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen. Het gaat weer goed met mij.        
Groet H. Oving. 
  
Mede namens mijn vrouw willen wij jullie erg bedanken voor het prachtige boeket, dat we van jullie 
mochten ontvangen. 
Door een behoorlijke kneuzing ben ik even uit de running, maar dat komt wel weer goed. Dit meeleven 
heeft ons erg goed gedaan. Hartelijke groeten, Johan en Lena van Breeden. 
  
Helpende Hand 
Op onze bankrekening kregen we in april een bedrag van € 137,25 zijnde de opbrengst van een 
collecte op 30 maart 2018 in de Kapel. 
Dan hebben we het restant van de gift voor Pasen besteed aan extraatjes voor Pinksteren. Het lokt 

https://maps.google.com/?q=Nijkampenweg+109&entry=gmail&source=g


onze mensen altijd weer uit tot heel blijde uitlatingen. Worden wij ook blij van want dan hebben we de 
juiste producten uitgekozen. 
Dan zijn er nog eierdozen aangeleverd bij Frank. De man die eerst zei dat hij ons er niet meer aan kon 
helpen bracht nu toch nog wat.  Deze dozen zijn weer gesponsord door de boekenmarktcommissie. 
Ook hiervoor heel veel dank. Nu kunnen we met de dozen die in de mand binnen komen een hele 
tijd vooruit. Het team van "De Helpende Hand " 
  
Bij goed weer gaan we weer fietsen dinsdag 22 mei wij vertrekken om 13.30 bij Ichthus.  
  
Groep Achterom: De club houdt vakantie tot 3 september 2018. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Allen een fijne vakantie toegewenst.  Het bestuur van Achterom. 
 
Meedenken over de inhoud van de Openluchtdienst? Meld je aan! 
Zondag 2 september organiseren we alweer voor de zesde keer de Openluchtdienst met alle wijken van de 
PGEmmen. De organisatie is enige tijd geleden opgestart. Zo gaan we de komende tijd ook op zoek naar 
een mooi thema en bijpassende liederen, gedichten, vormen etc. het mooiste is om dat ook samen te doen 
met mensen uit alle wijken. Lijkt het je leuk om mee te denken over de liturgie en thema, meld je dan aan bij 
ds. Gerben Kajim (g.c.kajim@hetnet.nl) of ds. Janneke de Valk-Boerma 
(jannekedevalkboerma@gmail.com). Van harte welkom! 
  
Zondag 3 juni: dienst met de jeugd rond het thema: KIJK NAAR MIJ! 
Alvast even een berichtje over de dienst van zondag 3 juni. Dat zal een bijzondere dienst zijn, die mee 
wordt voorbereid door de jongeren van Ichthus. Een dienst voor alle leeftijden, waarin we ook interactief 
met elkaar in gesprek gaan rond het thema van de dienst. Graag daarvoor de mobiel mee! Bij deze 
iedereen van harte uitgenodigd! 

 
Musical Spiegels eindelijk in Emmermeer.                         
Gospelkoor ‘Onze Opdracht’ uit Dwingeloo is al jaren een veelgevraagd gezelschap. Bekend van 
musicals als ‘Jozef de dromenman’ en ‘Levend Water’, komt het koor deze keer naar Emmen met de 
door hen geproduceerde musical ‘Spiegels’. Opnieuw wordt de hoofdrol gespeeld en gezongen door 
Auke Mennega. De Spiegel tovert alledaagse verhalen uit een vat vol gelijkenissen, ooit door Jezus 
verteld. Deze spiegelverhalen waren een manier Gods bedoelingen duidelijk te maken. Dus kijk goed 
en spits je oren! 
Wie: Gospelkoor ‘Onze Opdracht’, onder leiding van Centinus Lubberts.  www.onzeopdracht.nl 
Wat: Musical Spiegels   Waar: Ichthus Emmermeer, Walstraat 21, 7815 RA  EMMEN  
Wanneer: zondag 27 mei 2018, 19.00 uur. De toegang is vrij, het geven van een gift ook. 
 
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 25 mei. 
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