
De Schakel Zondag   22 oktober 2017     Week 43     Jaargang 20  

 

 Begroeting door:  Mevr. A. Sijbom en mevr. G. Wanders                   
Voorganger:    Ds. M. Reinders-de Haan 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr.  E. Vos en dhr. T. Reitsma 
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof en mevr. G. Kloese 
Lector / Lectrice Mevr. G. Venema 
Oppasdienst:    Mevr. S. Tiemersma en mevr. F. Breekveldt 
Kindernevendienst: Elona Bloemberg 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Fam.  Venema 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Zo: 18:30 uur Club 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr.  T. Groenwold, mevr.  J.  Donker en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. R. Buwalda, mevr. F. Huizinga  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. J. Staal 
  

Komende diensten  
Zondag 29 oktober in Ichthus om 10.00 uur met ds. H. 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. Harteveld-van Dijk en mevr. A. Steenstra. 
  
Opbrengst collecte zondag 15 oktober 
De opbrengst van de  1e collecte is € 117,85 (KiA Werelddiaconaat)) en de 2e  is € 100,20 (wijkkas) en 
de collecte bij de deur € 283,20 (Rode Kruis / hulp aan Sint Maarten). 
  
Giften 
Op onze rekening in de maand september ontvangen: van de fam. NN een bedrag van € 1100,00. Van 
de Protestantse gemeente (welke?) €250,00. 
Heel veel dank hiervoor, we kunnen tot circa april 2018 vooruit.    Het team van de Helpende Hand. 
  
Uitnodiging gemeenteavond 1 november 2017  
Aan de gemeenteleden, Woensdag 1 november, dankdag,  is de gemeenteavond, na afloop van de 
dankdienst.  Aanvang ca. 20.30 uur.  
 

De volgende punten zullen o.a. aan de orde komen: 
 



* Nieuwe opzet pastoraat 
Op de gemeenteavond 8 maart hebben we als gemeente met elkaar gesproken over pastoraat en is 
de gemeente geïnformeerd over de plannen om het pastoraat op een andere manier in te vullen. 
Ondertussen is die nieuwe opzet er. Zoals in maart besproken gaan we werken met een pastorale 
bezoekersgroep. Op dit moment zijn er drie pastorale bezoekers, te weten  Hans en Fieke Breekveldt 
en Sieka Tiemersma.  Zondag 15 oktober heeft de zegening plaatsgevonden.  Op de gemeenteavond, 
1 november, willen we u hier verder over informeren en over doorspreken met elkaar.  
* Gemeenteavond 
Van oudsher wordt de gemeenteavond altijd gehouden na de bid- of dankdienst. Daardoor begint de 
gemeenteavond altijd pas rond 20.30 uur en is er soms te weinig tijd om  onderwerpen goed door te 
spreken.  We willen met elkaar overleggen of het zinvol is verandering te brengen in de combinatie 
biddag/dankdag en gemeenteavond. Daaraan vooraf willen we ook met elkaar spreken over de bid- 
en dankdagdiensten. Moeten die nog in de huidige vorm worden voortgezet of is een andere 
invulling (bijvoorbeeld op de eerst volgende zondag) een optie? 
 

U/jij wordt van harte uitgenodigd om op deze gemeenteavond aanwezig te zijn en graag begroeten 
wij u/jou op deze avond.                                           Namens de Grote Kerkenraad,  Gea Dost (voorzitter). 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen namens U allen van de Ichthus gemeente, en niet te vergeten de vele 
kaarten met goede wensen. 
Het heeft ons zeer goed gedaan. Inmiddels is Jantje overgeplaatst naar Heidehiem voor verdere 
revalidatie.                                                                                            Met hartelijke groeten Tonnie en Jantje 
 
Bedankt voor uw gift 
Op 6 september is Sint Maart hard getroffen door orkaan Irma. Meer dan 90% van de huizen is 
beschadigd en 30% helemaal verwoest. Dit werd al voorspeld en hulpgoederen werden daarom eerst 
opgeslagen op Curaçao. Dat was een goede keuze. 
Inmiddels gaan de kinderen weer naar school en veel producten zijn weer in de winkels te krijgen. 
Wel blijven we doelgerichte hulp geven aan kwetsbare groepen. Ook delen we nog water uit omdat 
niet alle waterleidingen zijn hersteld.  Meer informatie vindt u op:  
www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/hoe-help-je-na-orkaan-irma-drie-weken-op-sint-maarten        
Hartelijke dank voor uw steun.                                                                             Rode Kruis, afdeling Emmen 
  

Een weekend naar een klooster 
Van 12 tot 14 mei 2017 is er gelegenheid om met een groep van ongeveer 12 personen een weekend 
door te brengen in het Benedictinesserklooster in Oosterhout bij Breda. De stilte en rust in het 
klooster bieden gelegenheid tot bezinning. De vaste dagindeling rondom de verschillende 
gebedsgetijden en eucharistie geeft structuur aan de dag, waardoor je tot rust komt.  Wilt u vast een 
indruk krijgen van het klooster, kijkt u dan op  www.olvabdijoosterhout.nl. De kosten zijn € 80,= 
exclusief reiskosten. Tot 1 januari 2017 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij Joke Brederveld 
(telefoon 222159 of  e-mail  joke.brederveld@gmail.com ). 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 17 november 2017 


