
Zondag 23 april 2017 week 17 Jaargang 19 
  
Begroeting door:  Mw. G. van Engen en mw. E. Veerbeek 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mw. E. Vos 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mw. G. Dost 
Lector:   Mw. T. Luchies 
Kindernevendienst: Anita 
Oppasdienst:    Marleen Baron 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:            Dhr. R. Wanders en mw. D. Post 
  
Agenda: week 17 (voor zover bekend) 
Zo: 18.30 uur  Clubs 
Ma: 14.00 uur  Achterom 
Ma:  19.30 uur  Repetitie Ichthuskoor  
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Wo:  08.30 uur  Interieurverzorging: Dames G. Venema, J. Donker, G. Warringa 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: Piet en Els Hasper 
Vrij: 13.45 uur Schakel wegbrengen dhr. J. Hendriks 
  
Dienst volgende week:  
In Ichthus, 10.00 uur, voorganger dhr. Sj. Van Hese, van het leger des Heils 
  
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. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Dhr. J. Bergman, mw. G. Rosenbaum en dhr. A.v.Duijvenbode. 
  
Opbrengst van de collectes van 13 en 16 april:    

13 april: 1e collecte: €   76.35; 2e collecte: €    53.40. 
16 april: 1e collecte: € 246.14; 2e collecte: €  217.43. 
  
De collectes op 30 april zijn voor:  
1e voor noodhulp Afrika; 2e voor de wijkkas. 

Eerste collecte voor noodhulp vanwege de dreigende hongersnood in Afrika. 
De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen.  

 Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen 
  Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding 
 Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen 
 Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt 
 Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is 
Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan, Nigeria, en Ethiopië.  
Maar meer hulp is hard nodig! 
  
Bedankt! 
Via Nolly ontvangen van NN een gift van € 5,00 voor de Helpende Hand. Van de stichting it 
Kypmansje hebben we vanwege Pasen een bedrag van € 500,00 ontvangen. 
Verder heeft een gemeentelid voor ons, ter gelegenheid van Pasen, cakes gebakken en voor onze 
volgende uitgifte "zoet beleg” een aantal potten frambozenjam. 
Voor al deze gaven heel veel dank. Onze gezinnen waren hier heel blij mee. 
Wat we extra hebben gekocht van de € 500.00 kunt U zien op de foto die hangt op het info-bord bij de 
trap.   Het team van "De Helpende Hand " 
  
 



Bedankt 
Een gift van 10 euro voor het bloemen busje van de familie B. via mw. van Z. Hartelijk dank 
  
Bedankt 
Nu ik maandag ga verhuizen naar Nijmegen wil ik iedereen groeten en bedanken voor jullie liefde en 
alle zorg en steun. Het voelt voor mij als familie. Ik vond het heel fijn om jullie allemaal te leren 
kennen. Ook bedank ik het Spullegieshuus voor zo veel mooie spullen voor de inrichting van mijn 
nieuwe kamer. Door het COA heb ik Nijmegen aangewezen gekregen als mijn nieuwe woonplaats. 
Mijn adres is: Professor Korsstraat 6, Kamer 305, 6525AL  Nijmegen.  
Ik hoop nog wel eens langs te komen. Hartelijke groeten, Masood 
  
Bedankt 
Bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen van de Ichthus Gemeente het heeft me echt 
goed gedaan.     Mw. Wienie Dalstra-Rump 
  
Zieken 
Dhr. J. Begrman, is na een operatie in het SZE, weer thuis. 
Mw. G. Rosenbaum is, na een kort verblijf in de Borgerhof, weer in haar eigen huis. 
Dhr. A. van Duijvenbode, heeft een Tia gehad en ligt in het SZE. 
Allen veel sterkte toe gewenst 
  
Vakantie ds. Gerben Kajim 
Van maandag 24 april tot en met zondag 30 april is ds. Gerben Kajim vrij.  
Ds.  Janneke de Valk-Boerma zal in deze week voor hem waarnemen. 
  
KINDERNEVENDIENSTLEIDING GEZOCHT !!!! 
Beste gemeenteleden, 
Tot en met Pasen bestond het kindernevendienstteam nog uit drie leden. Omdat ook Ellen helaas 
moest besluiten zich terug te trekken, zijn we nog maar met z’n tweeën over.  
Dat is – om meerdere redenen – jammer. Op den duur mogelijk zelfs een te klein aantal om 
kinderwerk aan te kunnen blijven bieden.  
Omdat wij (Gerben, Elona en Anita) nog steeds vinden dat het aanbieden van een stukje ‘viering op 
kindniveau’ meerwaarde heeft, doen wij daarom een dringende oproep:  

* Willen we als Ichthusgemeente voor iedere leeftijdscategorie een levende en aantrekkelijke 
gemeente blijven?  
* Vinden we het met zijn allen belangrijk om ons aan de belofte, die we als gemeente steeds 
uitgesproken hebben tijdens een doopdienst, te houden?  

 * Is het antwoord op bovenstaande vragen ja?  
Neem dan het besluit om mee te doen!  

Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe gemakkelijker het wordt om kindernevendienst aan te kunnen 
blijven bieden. Vraag eens hoe we dat doen en op welke manier we met geloofsoverdracht bezig zijn.  
Ik sta na de dienst vooraan in de kerk bij de tweede ouderling. Vragen staat vrij en aanmelden ook. 
In vertrouwen, mede namens Gerben en Elona, Anita van der Plank 
Niet in de gelegenheid om even aan te haken?  
Telefonisch (0591 51 41 43) of via  e-mail (anitavanderplank@gmail.com) kan ook. 
P.S. We willen Ellen vanaf deze plek heel erg bedanken voor haar enthousiasme en inzet! 

& 

We moedigen het meenemen van (klein- of buur-)kinderen naar onze vieringen van harte aan!  

Spullegieshuus  
Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur staan we weer klaar om uw verkoopbare spullen in 
ontvangst te nemen.  
Geen tweepersoons bedden, kasten, oude tv's of bankstellen. 
Ook een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee is mogelijk in ons ‘proathuus’ 
Allemaal weer van harte welkom. We hopen weer genoeg binnen te halen voor de volgende markt in 
augustus. 
  
Kerkelijk bureau 
Op donderdag 27 april 2017 is het Kerkelijk bureau gesloten vanwege Koningsdag! 
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________________________________________________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
_________________________________________________________________________________
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 8 mei. 
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