
Zondag 21 mei 2017 week 21 Jaargang 19 
  
Begroeting door:  Dhr. en mw. Pinkster 
Voorganger:  ds. Hetty Cohen Stuart - Fens 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. J. Keim en dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Dhr. J. Hut en mw. F. Boerhof 
Lector:   Mw. A. Steenstra 
Kindernevendienst: Anita 
Oppasdienst:    Mw. B. Beukers 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:            Mw. J. Staal en dhr. H. Beukers 
  
Agenda week 21: (voor zover bekend) 
Ma:  08.30 uur  Interieurverzorging: Dames M. Altena, J. Donker, M. Hoving. 
Ma:  19.30 uur  Repetitie Ichthuskoor  
Ma:    19.30 uur  Gebedsgroep 
Di: 14.30 uur Dienst in Heidehiem voorganger ds. G. Kajim, organist dhr. R. Elling 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mw. N. Feenstra, H. Altena 
Vrij: 13.45 uur Schakel wegbrengen: dhr. D. Moorlag 
  
Komende diensten: 
Dinsdag 23 mei 14.30 uur in Heidehiem, ds. G. Kajim. 
Donderdag 25 mei - Hemelvaartsdag 10.00 uur in de Kapel  

voorganger ds. R. Wijnsma i.p.v. ds. De Graaf 
Zondag 28 mei in Ichthus, 10.00 uur, voorganger ds.Kajim.  
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mw. J. Strockmeijer en mw.J. A. Dekker-Brakel. 
  
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. 
  
Opbrengst van de collectes van 14 mei: 1e collecte: € 133,63; 2e collecte: € 116,00 
  
De collectes op  28 mei zijn voor: 1e voor diaconie; 2e voor de kerk 
  
Meeleven: 
Mw. E. Barelds-Otter, is gevallen en ligt in het Scheperziekenhuis. 
Vanuit de Ichthusgemeente van harte beterschap gewenst. 
  
Huwelijksjubileum: 
De heer en mevrouw H. Oving hopen 24 mei te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.  
Van harte gefeliciteerd. 
  
Vakantie ds. Janneke de Valk-Boerma. 
Van 13 tot 28 mei heeft ds. Janneke de Valk vakantie. Ds. Gerben Kajim neemt dan waar.   
Ook kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks. 
  
Welkom 
Wij heten van harte welkom in onze gemeente de heer N.L.D. Kleefman.  
  
Naaigroep 
Onze Naaigroep van Ichthus is nog volop in beweging. Afgelopen week hebben wij afgeleverd:  
12 grote zakken met lakens, dekens en kussens alsmede 16 grote zakken met (80stuks) 
kinderdekbedjes, door ons allemaal genaaid.  
Dit alles wordt gebracht naar Roemenië waar ze er heel blij mee zijn, 
Zoals U ziet verwerken wij veel materiaal en daarom zijn DEKBEDDEN van harte welkom bij ons, 
want wij hebben geen voorraad meer.     B.V.D Hennie-Jantina-Ge-Martha-Gre 



  
Rommelmarkt: 
Zaterdag 26 augustus a.s, 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 
  
Oproep en bericht van de kindernevendienst 
Er gaat wat veranderen in de kindernevendienst!  
Enkele weken geleden las u op de Schakel een noodoproep voor mensen die de wekelijkse 
kindernevendienst mee willen verzorgen. Helaas is daarop geen reactie gekomen.  
In een gesprek met de kerkenraad is daarom gekozen voor een nieuwe opzet van de 
kindernevendienst in de toekomst, namelijk vanaf 1 september 2017.  
We willen kindernevendienst aan blijven bieden, maar weten tegelijk dat we geen mensen hebben om 
dit wekelijks te doen. Daarom is besloten tot wat we noemen:  
kindernevendienst op vraag!  
Als u met uw kinderen of kleinkinderen van plan bent om naar de kerk te komen op zondag, dan kunt 
u dat tot en met de vrijdag voorafgaande aan die zondag melden bij Elona Bloemberg.  
Zij zal er dan voor zorgen dat er die zondag dan ook daadwerkelijk kindernevendienst zal zijn.  
Een mooi alternatief voor de huidige situatie, leek ons.  
Te zijner tijd zal er een oproep komen of er mensen zijn die mee willen draaien in de poule van 
mensen die af en toe kindernevendienst willen verzorgen, al is het maar één keer per jaar.  
Tot de zomervakantie, dus tot en met zondag 16 juli proberen we nog elke week kindernevendienst 
aan te bieden. Ook daarvoor vragen Anita en Elona uw aller hulp.  
Zij kunnen dat niet samen bemensen: wie wil tussen 28 mei en 16 juli één keer de kindernevendienst 
voor zijn of haar rekening nemen?  
Graag doorgeven aan Elona Bloemberg (0638780214 of elonabloemberg1991@hotmail.com) of een 
van de predikanten.  
Laten we samen dit belangrijke stukje gemeentewerk in stand houden!  
Alvast heel hartelijk dank voor jullie reactie! 
 
 
Koorleden gezocht 
Opnieuw organiseert stichting Local Gospel Projects uit Alphen aan den Rijn ism Events4christ uit 
Aalsmeer in dit najaar 10 concerten met de Young Messiah Ook dit jaar hoopt de stichting 250 
mensen te bewegen om in 1, 2 of 3 concerten mee te zingen tijdens de concerten in een projectkoor. 
Tevens worden de koorleden uitgenodigd om mee te zingen tijdens het massale slotconcert op 2 
december in de Basiliek in Veenendaal 
Na vele enthousiaste concerten en vele positieve reacties op de "Young Messiah tour" in de afgelopen 
5 jaar, is de organisatie heel erg blij dat er ook komend najaar een vervolg komt; met deze tour gaat 
men  naar 10 verschillende locaties, verspreid in Nederland. 
Het hoogtepunt van de reeks concerten zal zijn op 2 december in Veenendaal waar alle projectkoren 
samen als 1 groot koor zullen optreden. 
Naast "The Young Messiah" zal er vóór de pauze een aantal van de songs van Tom Parker uitgevoerd 
worden en dat allemaal met het nog te vormen projectkoor. 
Uitstekende en geselecteerde solisten zullen zorgdragen voor een optimale uitvoering 
Vorig jaar zongen er meer als 250 zangers en zangeressen mee in de verschillende projectkoren. De 
repetities bestaan uit een studiedag in Veenendaal en 2 avonden repetities in september/oktober op 
diverse locaties.  
Alle info voor koorleden die belangstelling hebben om mee te doen met dit project is te vinden 
op www.choircompany.com.   
 
 
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 23 juni. 
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