
Zondag 27 augustus 2017 week 35 Jaargang 19 
  
  
Begroeting door:  Mw. W. de Vries en dhr. W. de Vries 
Voorganger:  Dhr. M. Westerduin, ‘s Heerenbroek 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. H. Beukers en mw. B. Beukers 
Diakenen:  Mw. F. Boerhof en dhr. J. Hut 
Lector:   Mw. J. Middeljans 
Oppasdienst:    Mw. A. Misker 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:            Dhr. J. Venema en mw. G. Venema 
  
Agenda week 35: (voor zover bekend) 
Ma:  19.30 uur Gebedsgroep bij J. Tiemersma,  Kromme Elleboog 2. 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging: dames G. Venema, J. Strockmeijer, J. Donker, G. Warringa 
Wo: 10.00 - 11.00 uur Koffiedrinken in Ichthus. Koffie schenken: R. Bakker en J. Alberts 
  
Komende diensten: 
Zondag 03 sept: 10.30 uur Openlucht dienst 
Zondag 10 sept: 10.00 uur in Ichthus: ds. A. Westerduin 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Dhr. en mw. Van Maanen en mw. J. Springer-Thijs. 
 
Koffiedrinken 
Na de dienst is er koffiedrinken beneden in de Zeihuuv-zaal. U bent allen van harte uitgenodigd om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. 
  
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. 
  
Opbrengst van de collectes:  
 6 augustus: 1e: € 184,20, 2e: € 162, 45 
13 augustus: 1e: € 203,55 + acceptgiro € 15,00, 2e: € 163,05  
20 augustus: 1e: € 163,95, 2e: € 155,29 
  
De collectes op 10 sept. zijn voor: Diaconie en Jeugdwerk 
  

Mededelingen uit Ichthus 
  
Hartelijk dank 
Blij verrast was ik toen ik zondagmorgen 13 augustus een prachtig boeket bloemen van de 
Ichthusgemeente bezorgd kreeg aan de Ermerweg. Hartelijk dank hiervoor!  
     Annie Steenstra. 
  
Club Achterom. 
Het wordt de hoogste tijd om weer te beginnen met onze club. 
We beginnen op 4 september om 2 uur, nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Ook staan we dit jaar weer op de rommelmarkt met de verkoop van mooie eigengemaakte  
wenskaarten.Van harte aanbevolen. 
                             Namens het bestuur Tonnie  Poppema. 
  
 
BBQ voor alle vrijwilligers  
Op 22 september 2017 zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente een barbecue bij de kerk 
worden gehouden. Daar zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden.  
Opgave graag bij Gré en Jan Venema, tel.: 615291. 
      Harrie Beukers. 



  
Voorzitter Kerkenraad. 
Gea Dost, als diaken lid van onze Kerkenraad, heeft aangegeven bereid te zijn vanaf het komende 
seizoen voorzitter van de Kerkenraad van onze wijkgemeente te zijn.  
De Kerkenraad zal gevraagd worden hiermee in te stemmen. 
      Harrie Beukers 

  
  

Mededelingen uit De Kapel 
  
Leesrooster komende week 
zo.  27 augustus 2017   Matteüs 16: 21-28 
ma. 28 augustus 2017   1 Korintiërs 15: 1-11 
di.   29 augustus 2017   1 Korintiërs 15:12-28 
wo. 30 augustus 2017   1 Korintiërs 15: 29-49 
do.  31 augustus 2017   1 Korintiërs 15: 50-58 
vr.   01 september 2017    Psalm 77 
za.  02 september 2017    Matteüs 17: 1-13 
zo.  03 september 2017    Matteüs 17: 14-23 
  
Zang en Evangeliedienst. 
Zondag 3 september a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te 
Emmen. Voorganger is ds. A de Vries uit Veendam. M.m.v. het Chr. Groot gemengd koor 
Muntendan-Stadskanaal o.l.v. Johan W. Pots. 
Organist: Ronald Ymker uit Nieuwlande. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  

 
Algemeen nieuws 

  
Openluchtdienst 
Een wens van jaren: de Openluchtdienst zal op zondag 3 september plaatsvinden in het Mensenpark.  
In de voorbereiding wordt gemikt op de voormalige “Savanne” als locatie, of, als dat niet lukt, elders in 
het park. 
Als altijd begint de dienst om 10:30 uur, Laus Deo verzorgt de muzikale omlijsting, na afloop is er 
gelegenheid koffie te drinken (deze keer geen soep). 
Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. 
Onder het thema “Beweging van het hart” begeven we ons in het verhaal van de Verloren Zoon. 
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar Ichthus.  
De beslissing hierover wordt op vrijdag 1 september genomen en om 12:00 uur bekend 
gemaakt op de website van PGE en de wijkgemeenten. 
Nog niet alle details zijn duidelijk; houdt u de berichtgeving via de eigen wijkgemeente in de gaten.  
U bent in elk geval van harte welkom. 
  

   

  

  
_____________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
________________________________________________  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687 
Kopij vòòr donderdag 7 september 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 15 september. 
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