
De Schakel Zondag   24 juni 2018     Week 26     Jaargang 20  

 

Begroeting door:  Familie Altena 
Voorganger:    Ds.  G. Kajim 
Organist:   Dhr.  A. Stulp 
Ouderlingen:   Mevr.  B. Beukers en mevr. J. Alberts  
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. G. Venema 
Lector / Lectrice Mevr. J. Boeijenga 
Koster:    Dhr. H. Altena 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Wo:   9.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. A van Vondel en mevr. J. Donker 
Do:   9.00 uur   Tuingroep 1 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. J. Boeijenga en mevr. G. Bijker 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Venema 
  
Komende diensten  
Zondag 1 juli in Ichthus om 10.00 uur met ds. ’t Lam.    
  
Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan wil de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, u graag te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. J.A. Katoen en mevr. G. Grit. 
  
Opbrengst collecte 17 juni 
1e is  € 108,80 (diaconie) en 2e is € 87,85 (PGE).  
 

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 (elonabloemberg1991@hotmail.com). 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com   
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Bedankt 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoekjes naar aanleiding 
van mijn heupoperatie. Het gaat goed met mij.               Geert Geerlinks  
  

Hartelijk voor de mooie bloemen, leuke kaarten, telefoontjes, bezoekjes het was hartverwarmend. Ik 
ben gelukkig weer thuis.                                                      Hartelijk groeten Ge van Engen  
  

Na mijn lange verblijf in het Scheperziekenhuis wil ik U allen bedanken voor de vele 
kaarten,telefoontjes en de bloemen van de Ichthus gemeente alsmede de bezoeken vanuit de kerk. 
Ze waren mij tot grote steun.                                            Hartelijke groeten, Roely Kleefman. 
  



Boekenmarkt 
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur 
in Ichthus.  Een datum om alvast in Uw agenda vast te leggen. 
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.                  De boekenmarktcommissie 
  
Fietsen: woensdag 27 juni 2018 
Bij droog weer gaan we weer fietsen. Maar let op, niet op dinsdag maar op woensdag 27 juni ook om 
13.30uur vanaf Ichthus.                                                                                              Henk en Martha Altena  
 
Maaltijd van ontmoeting: 11 juli 2018 om 17.00 uur in Ichthus 
Op donderdagmiddag 12 april was de Zeihuuvzaal gevuld met mensen uit allerlei verschillende 
landen, die met elkaar aten, praatten, spelletjes deden, naar muziek luisterden.  Het was een warm 
samenzijn, dat om herhaling vraagt.  
Op woensdag 11 juli zijn vluchtelingen, asielzoekers, statushouders samen met anderen die zich erbij 
betrokken voelen, ook van onze gemeente, welkom voor een tweede ‘maaltijd van ontmoeting’.  
Omdat we zoeken naar een evenwichtige verhouding tussen Mede Nederlanders en Nederlanders 
(de juiste woorden vinden is een hele kunst) is deze uitnodiging in de Schakel vooral bedoeld voor 
wie belangstelling heeft om contact met vluchtelingen te hebben in deze vorm, maar ook op andere 
manieren contact zou willen voortzetten.   
In de hal hangt een lijst waarin u zich kunt opgeven als u bij deze maaltijd van ontmoeting wilt zijn, of 
via de mail bij Gré Venema 
(venkal@ziggo.nl). Mocht het aantal mensen dat zich aanmeldt zorgen voor een scheve balans: we 
denken het vaker te gaan doen. Dan is er weer een nieuwe kans. 
We zorgen zelf voor drinken en iets warms en fris en fruitigs om te eten, maar graag nodigen we u 
ook uit om zelf eten klaar te maken en mee te nemen. Dan wordt het een gevarieerde, gekleurde 
maaltijd!  
Maaltijd van ontmoeting op 11 juli vanaf 17.00 uur in  d’ Zeihuuv-zaal van Ichthus.        

De voorbereidingsgroep  
  
Bezorger „Op Weg” in Emmen-centrum 
Het kerkelijk bureau is dringend op zoek naar een persoon die in het centrum ons kerkblad „Op Weg” 
wil bezorgen. Het gaat om ongeveer 35 adressen in het centrum van Emmen van personen die lid zijn 
van één van onze 5 kerken. Het vergt per keer ongeveer 1½ uur van uw vrije tijd (10 x per jaar). 
Voor meer informatie en aanmelding belt u het kerkelijk bureau, telefoon 622122.    

         Met vriendelijke groeten, Gerrit-Jan Hietland 
  
  
Ontmoetingen in de zomerperiode 
Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10:00-11:00 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 weer velen te mogen begroeten.  Inlichtingen: Gea Warringa (telefoon 647677)  
  
 
 



ZWO-nieuws 
Het Landbouwprogramma van de zendingsdiaconessen in Rwanda werd met de meeste stemmen 
(38) gekozen als het nieuwe project. We gaan dit vanaf 1 juli 2018 ondersteunen. Alle giften die nog 
vòòr 1 juli binnenkomen worden besteed aan Moldavië. Voor dit project werd tot nu toe, in de 
afgelopen 3 jaar, een bedrag van €  8.000,-- bijeengebracht, waarvoor wij u heel hartelijk bedanken. 
Ook bedanken we u voor uw stem waarmee we een nieuw project konden kiezen. Totaal werden 76 
stemmen uitgebracht. Met uw hulp kunnen we de zendingsdiaconessen steunen in hun werk in de 
dorpsgemeenschappen om hen heen in de regio Rubengera in Rwanda. Daar zijn ze werkzaam als 
lerares, voorlichtster, verpleegster en kerkelijk werkster.  Op de website www.zustersinrwanda.nl 
kunt u meer lezen over het goede werk dat zij doen.                 Jannes Hut (ZWO Ichthus-Emmermeer) 
  
Ichthus dagtocht 20 september 2018 
Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente-dagtocht te maken. De invulling van de 
dag blijft geheim, maar we kunnen wel zeggen dat onze eigen organist Pieter Flens weer mee gaat, 
dus hij zal vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel kruipen, de Ichthussers zingen immers 
zo graag. Ook onze beide predikanten gaan weer mee.   
De kosten zijn € 45,00 als de bus vol komt. Dit is inclusief koffie met wat lekkers, een gezellige 
verrassing, lunch en afsluitend diner en natuurlijk een mooie busreis in een comfortabele bus. 
Opgave kan bij  bij Jantiena Strockmeijer, tel 642715, er is nog plaats. 
 
Geloof en een hoop bitterballen: 1 juli 2018 
Ben je tussen de 25-35 jaar? Dan is er nu: Geloof en een hoop bitterballen! 
De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden en bleek zeker voor herhaling vatbaar. 
Geloof en een hoop bitterballen...wat is dat? Het zijn avonden voor 25-35 jarigen, avonden rondom 
geloof, ontmoeten, gesprek, spel en natuurlijk bitterballen. Het is een initiatief van een aantal 25-35 
jarigen en is open voor iedereen in de doelgroep die wil aansluiten.  
De eerste keer spraken we af in Groothuis waar we onder genot van een drankje en bitterballen 
kennis gemaakt hebben met elkaar, het was gezellig. Ook hebben we het gehad over de inhoud van 
deze avonden, wat willen we? Daaruit kwam van alles naar voren: leeftijdsgenoten ontmoeten, 
samen eten, (geloofs)spel, diepgang, praten over geloof, twijfels, actuele thema’s en vragen, etc. We 
hebben geconcludeerd dat elke avond weer anders zal zijn en dat we dat met elkaar besluiten en 
organiseren. Één ding is zeker, er zullen altijd bitterballen zijn! 
De volgende keer dat we bij elkaar komen is 1 juli om 18:00u in de Stroetenhof stilte tuin voor een 
potluck party. Wees welkom en neem vooral vrienden mee! Deze ontmoetingen zijn open voor 
iedereen die interesse heeft. Voor de avond van 1 juli vragen we iedereen om zelf iets te eten en 
drinken mee te nemen om te delen met elkaar.  
Het adres van de Stroetenhof is Huizingsbrinkweg 40 a en Emmen (Noordbarge – tegenover de vijver 
aan de Asserbrink).    Voor informatie: Marjolein (06-22908877). 
 
 
 
 
 
 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)   Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 10 augustus 2018 


