
De Schakel Zondag   26 augustus 2018     Week 35     Jaargang 20  

 

Begroeting door:  Mevr. H. Hendriks en dhr. H. Hemmen 
Voorganger:    Ds. R. Wijnsma 
Organist:  Dhr.  W. Kramer 
Ouderlingen:   Mevr.  H. Hendriks en mevr. E.  Vos 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. G. Dost 
Lector / Lectrice Mevr. N. Feenstra 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
  

Agenda (voor zover bekend) voor week 35 en 36 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep (Kromme Elleboog 2)  
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. R. de Roo,   
   mevr. N. van der Kamp en J. Donker 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: n.v.t. 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Hollander 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor  
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. R. de Roo,  mevr. N. van der Kamp en J. Donker 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. Veerbeek en mevr. Wijnholds 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Schiere 
  

Komende diensten  
Zondag 2 september is er de openluchtdienst in het Rensenpark om 10.30 uur.  Bij slecht weer is het 
in Ichthus (zie www.pgemmen.nl). 
  

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. Mulder en de familie Oosterheert. 
  

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 Bloemberg 
(elonabloemberg1991@hotmail.com). Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Opbrengst collecte 19 augustus 
1e is  € 101,77 (diaconie) en 2e is € 95,50 (wijkkas Kapel) 
  
 



Bedankt 
Lieve gemeente van Kapel en Ichthus bedankt voor de giften tijdens de collecte van 29 juli 2018 
bestemd voor de Helpende Hand. Het bedrag was €  321,44. Heel geweldig. 
Verder kreeg ik t.g.v. mijn verjaardag een bedrag van € 50,00 van fam.P. voor de Helpende Hand en 
van fam. B. in mijn brievenbus nog eens € 30,00.  
Nogmaals heel veel dank voor al deze giften. Wij wensen U allen een goede en gezegende dienst toe.                                                               
                                                                                                                        Het team van „De Helpende Hand” 
Gift 
Via mevr. Moorlag een gift van €10 voor de diaconie en €10 voor het bloemenfonds van mevr NN.  
  
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die we als groet van de Ichthusgemeente op zondag 5 augustus 
mochten ontvangen. We zijn er erg blij mee. Met een vriendelijke groet,  

                                      mw. E.  Barelds-Otter en mw. A. Tip-Doldersum 
  

Weer thuis 
Mevrouw Rie De Vries (Klazienaveen) is na een verblijf in „De Weiert” (Dwingeloo) is weer thuis.  
  

Openluchtdienst 2 september in het Rensenpark 
In Op Weg heeft u kunnen lezen over de openluchtdienst van deze zomer op 2 september. Een start 
van het nieuwe seizoen met de wijkgemeentes van PG Emmen samen! Waar natuurlijk iedereen van 
alle leeftijden welkom is!  
Het thema is: „Voor de leeuwen geworpen!” Er is door de voorbereidingsgroep hard gewerkt om 
deze buitendienst weer mogelijk te maken. Met dank! Laus Deo verleent haar muzikale 
medewerking.  We zingen, luisteren, delen en beleven.  
De dienst vind plaats in  de voormalige leeuwenkuil in de oude dierentuin. We bwginnen om 10.30 
uur.  
Bij slecht weer wijken we uit naar Ichthus. Dat wordt dan op vrijdag voorafgaande aan deze zondag 
bekend gemaakt via de websites van de wijken en van PG Emmen. 
Let op: Er is die zondag net als andere jaren geen dienst in de PG wijkkerkgebouwen!  

                         Namens de voorbereidingsgroep, Gerben Kajim en Janneke de Valk-Boerma 
  

Club Achterom 
Beste mensen, de vakantie is voorbij. Dus beginnen we weer met de club. Op 3 september staat de 
deur weer open. We beginnen om 14:00 uur.          Hartelijke groeten namens het bestuur, Gre Bijker. 
 
Uitnodiging  Ichthuskoor 
Het Ichthuskoor  hoopt op maandagavond 3 september 2018 van 19.30 tot 21.30 uur een 
zogenaamde  „open kooravond” te houden. 
Daarbij is naast al onze leden een ieder van harte welkom  op deze avond om samen met ons te 
zingen. 
Onze dirigent Frits Vugteveen zal zijn uiterste best doen er voor  ons allen een mooie avond van te 
maken. Dus graag tot maandag 3 september 2018.                              Het bestuur van het Ichthuskoor 
  



Zomer-koffie-ochtenden 
Aanstaande woensdagochtend is het de laatste zomer-koffie bijeenkomst in dit seizoen. Negen keer 
was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een ochtend midden in de week, een kopje koffie of 
thee te drinken met iets lekkers erbij. We mochten veel mensen begroeten en het was steeds 
gezellig. 
Hierbij danken wij alle mensen die op één of andere manier geholpen hebben, het was weer 
helemaal goed. Fijn dat zo iets georganiseerd kan worden en dat de vrijwilligers zich zo vlot 
aanmelden. Dank daarvoor! Graag roepen wij jullie hulp ook de volgende zomer weer in, Deo 
Volente. 
  
Activiteitengidsje seizoen 2018-2019 
Deze week zal het kerkblad „Op Weg” weer bezorgd worden. Deze keer wordt als bijlage een 
programmagidsje bijgevoegd, waarin alle activiteiten vermeld staan die dit seizoen georganiseerd 
zullen worden. De werkgroep „Ontmoeting en Inspiratie” heeft alles verzameld en in een handig 
overzichtje verwerkt. Dus echt een uitgave om te bewaren en te gebruiken. Ook op de website is dit 
programmagidsje geplaatst onder het linkje: Ontmoeting en Inspiratie. 
Met name willen wij U attenderen op de Viersprong, een activiteit voor onze 65 plussers. 
We zijn er nog over bezig om te besluiten of we er ook dit seizoen weer een Viersprong zullen 
aanbieden. Of we dit gaan organiseren hangt mede af van het aantal  mensen dat ons laat weten dat 
men belangstelling heeft voor deze activiteit.  
Inlichtingen: Jaap Tiemersma, tel. 648601. Voorlopige opgave kan  op de zuil in de hal van Ichthus of 
permail : jtiemersma@gmail.com . 
Het is dus nog niet zeker dat deze activiteit doorgaat, dit hangt af van het aantal deelnemers! Dus 
geef U zo spoedig mogelijk op.  
  
  
         verrassingstocht 
         opgave bij:  
         Jantiena Strockmeijer  
         telefoon 642715.  
  
  
  
 
 
 
  
Zang en Evangelie 
Zondag 2 september is er een Zang- en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. 
Met medewerking van  Christelijke Zanggroep „Fundament” uit Klazienaveen en omgeving. 
Voorganger in deze dienst is ds. A. de Vries uit Veendam. De organist is Reint Elling. De dienst begint 
om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.  
  

 
 

 

 



ZIEKEN :  Mevr. J. de Rade-Bakker, Wilheminastraat 55h, verblijft na een ziekenhuisopname 
voor revalidatie in Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD in Hardenberg, revalidatie 
unit 2, kamer 15. We wensen haar een goed herstel. 
 
BEDANKT :  Heel hartelijke bedankt voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen,  
Loes v/d Kamp. 
  
OVERZICHT DIENSTEN :   
2 september - 10.30 uur - gezamenlijke Openluchtdienst; 
9 september - 10:00 uur - ds. Wijnsma - Heilig Avondmaal; 
16 september - 10:00 uur - ds. Wiekenraad (Uelsen). 
  
KERKENTOCHT :  I.v.m. ziekte zijn er nog 3 plaatsen vrij in de bus voor de kerkentocht  op 
zaterdag 1 september 2018. Voor informatie en opgave kunt u bellen met Reint Elling, tel. 
612500. 
  
OUDEREN GROEP :  Dinsdag 4 september om 14:00 uur - start seizoen met „De 

Hoedjesparade”. 

 
LEESROOSTER KOMENDE WEEK (en de week erna i.v.m. Openluchtdienst) 
Zondag  26 augustus  Efeziërs 6:1-9 

Maandag  27 augustus  Deuteronomium 1:1-8 

Dinsdag  28 augustus  Deuteronomium 1:9-18 

Woensdag  29 augustus  Deuteronomium 1:19-33 

Donderdag  30 augustus  Deuteronomium 1:34–2:1 

Vrijdag  31 augustus  Deuteronomium 2:2-15 

Zaterdag  1 september  Deuteronomium 2:16-25 

Zondag  2 september  Efeziërs 6:10-17 

Maandag  3 september  Efeziërs 6:18-24 

Dinsdag  4 september  Psalm 20 

Woensdag  5 september  Deuteronomium 2:26-37 

Donderdag  6 september  Deuteronomium 3:1-11 

Vrijdag  7 september  Deuteronomium 3:12-22 

Zaterdag  8 september  Deuteronomium 3:23–4:4 

Zondag  9 september  Deuteronomium 4:5-20 

  

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  De eerste zangavond na de vakantie is woensdag 5 
september van 19.30 - 21.00 uur. Iedereen van harte welkom. Voor informatie kunt u 
bellen met R. Elling, 612500. 
  



TWEEMAAL HUWELIJKSINZEGENING; FEEST!:  Op donderdag 6 september vindt de 
inzegening plaats van het huwelijk van Menno Gremmer en Greetje Sterenborg. De dienst is 
in de Kapel en begint om 13:30 uur. 
Een week later, op vrijdag 14 september geven Leo Roozendaal en Rejanne Niers elkaar 
het ja-woord. Ook hun huwelijk zal worden ingezegend in een dienst in de Kapel die begint 
om 15:30 uur. 
We wensen de bruidsparen een mooie en gezegende huwelijksdag toe. 
  
OPEN MONUMENTENDAG :  Zaterdag 8 september is de open monumentendag met als 
Thema: ‘In Europa’. Ook de Kapeldeuren staan open voor het publiek van 10.00 - 17.00 
uur. Het programma: Vanaf 11.00 uur regelmatig wordt het 2-klaviers Verschueren orgel 
bespeeld. In het jeugdgebouw is een schilderijen expositie te zien van Tineke Zwarts. Er is 
een gids aanwezig die iets zal vertellen over de geschiedenis van de Kapel, ook is er koffie of 
thee. Als afsluiting is er om 16.00 uur een vesper in de kerk o.l.v. ds. Rob Wijnsma. Iedereen 
is daarbij van harte uitgenodigd. 
  
NAJAARSBOEKENMARKT :  Zaterdag 13 oktober grote najaars- boekenmarkt van 08.00 - 
14.00 uur in het jeugdgebouw dit om alvast te noteren. Voor verdere gegevens zie hiervoor 
ook het kerkblad van  
29 augustus. 
  
 
 
 

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 14 september 2018 


