
Zondag 25 juni 2017 
week 26 Jaargang 19
  
Onder voorbehoud: 
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Hollander 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames: J. Keim en J. Alberts, Dhr. H. Beukers 
Diakenen:  Dames: G. Kloese, T. Luchies, G. Venema, F. Boerhof, G. Dost 
     Dhr. G. Dost en dhr. J. Hut 
Lector:   Mevr. G. Warringa 
Oppasdienst:    Mevr. S. Tiemersma 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:               Dhr. en mevr. Altena 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Do: 09.00 uur: Tuingroep 1 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: Dames: J. Donker, T. Groenwold en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur: Schakel vouwen: Mevr. G. Huizinga en G. Bijker                                                                              
Schakel bezorgen: De heer R. Lanting 
Komende diensten: 2 juli 10.00 uur, voorganger: Dhr. M. Westerduin 
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Dhr.  W.  Doldersum, Vossepad 214, 7822 BE Emmen. 
Dhr.  J. Veen, Weerdingerstraat 72, 7815 SG Emmen. 
 
Opbrengst van de collectes van 18 juni:                                                                                            
1e collecte:  € 155,20  2e collecte € 121,30 
De collectes voor volgende week zijn voor: 1e voor diaconie, 2e voor PGEmmen 

Voor alle vrijwilligers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Onlangs is er in de Kerkenraad afgesproken dat voortaan elke groep van vrijwilligers van Ichthus, van 

ouderlingen tot tuingroepen, van ZWO tot Ontmoeting en Inspiratie enz., zelf in de gaten houdt 

wanneer een vrijwilliger afscheid neemt. Er kan dan voor € 15 een geschenk aangeschaft worden en 

dat bedrag kan bij Nelleke van de Kamp gedeclareerd worden. Op deze manier hopen we te 

voorkomen dat er mensen worden vergeten bij een afscheid. 

Verder is in de Kerkenraad besloten dat er bij Ichthus op vrijdag 22 september voor alle vrijwilligers 

een barbecue wordt georganiseerd waar voor de vrijwilligers geen kosten aan zijn verbonden. Opgave 

voor deze barbecue kan bij Jan en Gre Venema. 

Harrie Beukers. 

Bedankjes:                                                                                                                                                                        
- Hierbij wil ik de Ichthus gemeente hartelijk danken voor de bloemen die mij afgelopen zondag  18 
juni werden gebracht. 
Mevr. J. Mulder-Harms. 

-Mevrouw H.Feyen-Komdeur, Zuidermarke,  bedankt de Ichthus Gemeente hartelijk voor de 
bloemen die zij voor haar verjaardag ontving, Zij was er erg blij mee.  

Fietsliefhebbers, dinsdagmiddag 27 juni gaan we weer fietsen bij goed weer vanaf 13.30 uur.  
Henk en Martha Altena.  

 



Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode. In de maanden juli 
en augustus worden er iedere woensdagmorgen weer koffie-ochtenden 
georganiseerd. 
We vragen hiervoor per keer 2 mensen die willen helpen: kopjes klaarzetten en 
koffie schenken, afwassen en opruimen. Bovendien zoeken we nog per keer 1 
sterke man, die om 9.30 uur wil komen helpen om de tafels en stoelen klaar te 
zetten en zo tegen 11.00 weer op te ruimen. 

Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt. 
Organisatie: Gea Warringa 
  
Voor alle vaders en moeder, opa’s en oma’s en iedereen  
die kindernevendienst belangrijk vindt! 
De eerste hebben zich aangemeld! Fantastisch natuurlijk. Samen gaan we kindernevendienst 
behouden! 
Voor de periode tot en met de zomervakantie en volgend jaar zoeken we vaders of moeders, opa’s of 
oma’s of iedereen die, als is het maar één keer per jaar (!), een keer kindernevendienst zouden willen 
geven. 
Met jullie allemaal en Elona en Anita kunnen we dan een rooster maken voor het hele jaar! Dat moet 
lukken toch? Wanneer jullie interesse hebben, 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! 
  
Full Colourdienst: Een bijzondere dienst op Zondag 9 Juli om 10.30 uur in de Grote Kerk, 
voorafgaande aan de Full colourmarkt. Samen met de Grote Kerk organiseert de Raad van Kerken de 
full colourdienst. Ds.  Rappold is voorganger en medewerking wordt verleend door Nathan Jacob 
Dillen, die Klerzmermuziek ten gehore zal brengen en Rabina Margot Mijnard (vrouwelijke Rabijn) die 
zal vertellen over het thema : Duurzaamheid Bijzonder, veelkleurig en waard om mee te maken.                                                                                          
We ontmoeten u graag die zondag in de Grote Kerk. 
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Reisleiders gezocht voor NCRV-Kampeerreizen Waarom een banner in de hal van 
uw kerk en een berichtje in de  Schakel? Om u kennis te laten maken met NCRV-
Kampeerreizen. NCRV kampeerreizen is een Christelijke reisorganisatie die 
groepskampeerreizen organiseert. We reizen meestal in het voor- of najaar met 
caravan of camper onder begeleiding van een reisleiders (echt)paar door veel landen 
in Europa. Onderweg organiseren we wandel- en fietstochten en ook auto of bus 
excursies naar veel verschillende soorten bezienswaardigheden. Onze vereniging 
werkt al 95 jaar met alleen enthousiaste vrijwilligers die het fijn vinden om mensen 
die meegaan een gezellige en mooie reis te bezorgen. We willen dit werk graag 
voortzetten en vragen daarom aan u: Wilt u ook reisleider worden en ons team 
komen versterken? We hebben dringend nieuwe collega’s nodig om voldoende 
reizen aan te kunnen bieden. Vindt u het leuk om met gelijkgestemde mensen om te 
gaan en ze een fijne vakantie te bezorgen, neem dan contact met ons op. We willen 
u graag meer vertellen en uitleggen wat het reisleiderschap zoal inhoud. Sonja en 
Roel Udema (Reisleiders NCRV-Kampeerreizen), Grijze kraai 51, Emmen, Tel: 06 
18501245, e-mail: udema@ncrvkampeerreizen.nl website: 
www.ncrvkampeerreizen.nl  

  
 
Spullegieshuus : 
Elke maandag staan we weer klaar om uw verkoopbare  spullen in ontvangst te nemen. Dit 
kan tussen 14.00 en 16.00 uur. Geen 2 persoons bedden, kasten, oude tv's, 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. 
  
  
Redactie Schakel:  E-mail: 
schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals tel. 618687 
kopij voor donderdag 17.00 uur 
  
Wijkredactie  “Op Weg” Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 
Hennie Hendriks tel. 619774  
Kopij voor 18 augustus 2017 
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