
De Schakel Zondag 27 mei l2018     Week 22     Jaargang 20  

 

 

Begroeting door:  Mevr. G. Wanders en mevr. A. Sijbom 
Voorganger:    Ds.  R. Wentink 
Organist:   Dhr.  Kloppenburg 
Ouderlingen:   Mevr.  H. Hendriks en dhr. J. Tiemersma  
Diakenen:  Mevr. T. Luchies en mevr. G. Kloese 
Lector / Lectrice Mevr. T. Luchies 
Koster:    Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Fam. Altena 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Do:   9.00 uur Tuingroep 1 
Do:   9.30 uur Interieurverzorging: dames  De Roo en Van der Kamp 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. Veerbeek en mevr.  Wijnholds  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. D. Moorlag 
  

Komende diensten  
Zondag 3 juni in Ichthus om 10.00 uur met ds. G. Kajim.  Een bijzondere dienst, die mee wordt 
voorbereid door de jongeren van Ichthus. Een dienst voor alle leeftijden, waarin we ook interactief 
met elkaar in gesprek gaan rond het thema van de dienst: Kijk naar mij! Graag daarvoor de mobiel 
mee! Bij deze iedereen van harte uitgenodigd!  
  

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. Hospers en mevr. Kleefman. 
 
Opbrengst collecte 20 mei 
1e is  € 163,30 (KiA zending) en 2e is € 124,50 (wijkkas).  
  

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. 

  

Boekenmarkt 
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur 
in Ichthus. 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 
  

 
 



Bedankt 
Nu ik zondag j.l. bloemen van de Ichthus-gemeente heb ontvangen omdat ik aan mijn rug geopereerd 
ben, weet ik nu goed hoe het voelt om ze te krijgen. Het geeft een fijn gevoel om op die manier de 
belangstelling te ervaren, evenals de bezoekjes en telefoontjes die er zijn geweest en de ontvangen 
kaartjes. Gemeente van Ichthus: bedankt daarvoor. Het herstel van mijn rug gaat voorspoedig en ik 
hoop binnenkort weer onder jullie te zijn.                                   Harrie Beukers  
 
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 klaar zetten 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 
  
Vanavond: Musical „Spiegels” in Ichthus! 
Gospelkoor ‘Onze Opdracht’ uit Dwingeloo onder leiding van Centinus Lubberts is al jaren een 
veelgevraagd gezelschap. Bekend van musicals als „Jozef de dromenman” en „Levend Water”, komt 
het koor deze keer naar Emmen met de door hen geproduceerde musical „Spiegels”. Opnieuw wordt 
de hoofdrol gespeeld en gezongen door Auke Mennega. De Spiegel tovert alledaagse verhalen uit een 
vat vol gelijkenissen, ooit door Jezus verteld. Deze spiegelverhalen waren een manier om Gods 
bedoelingen  
duidelijk te maken. Dus kijk goed en spits je oren! De musical wordt uitgevoerd in de Ichthus aan de 
Walstraat en begint om 19.00 uur tot goed 20.00 uur. Daarna heeft u dus nog alle tijd om te genieten 
van de heerlijke „zomeravond”. De toegang is vrij, het geven van een gift ook. Iedereen is van harte 
welkom. En vertel het vooral verder! 
  
Fietsen 
Fietsliefhebbers bij goed weer gaan we dinsdag 29 mei fietsen.  We vertrekken om 13.30 vanaf 
Ichthus                                                                                                                               Henk en Martha Altena  
  

  
Zang- en evangeliedienst met Geke’s Tiental 
Geke's Tiental is een bekend kinderkoor uit Urk dat concerten geeft in heel Nederland onder leiding 
van Geke van der Sloot.  Op zondag 3 juni verlenen ze hun medewerking aan de Zang- en  
Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. De meditatie wordt verzorgd door ds. G. 
Kajim uit Emmen. Organist is Reint Elling. U bent van harte welkom. 
De volgende  Zang- en Evangeliedienst is zondag 2 september. 
De  commissie wenst u allen een goede zomer. 
  

Zondag 3 juni 19.00 uur: Taizéviering in stilte-tuin De Stroetenhof 
Zo’n vier keer per jaar organiseren Baptistengemeente De Bron en de PG Emmen Zuid (Opgang) een 
viering in de stijl van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Op zondag 3 juni 
a.s. vindt de viering plaats in de stiltetuin De Stroetenhof. Een bijzondere maar ook heel toepasselijke 
plek voor een Taizé viering. De tuin, die nu zo’n 17 a 18 jaar bestaat, kent zijn oorsprong in Taizé. Bij 
het klooster aldaar is ook een grote tuin aangelegd waar stilte een belangrijk element is. Na 
meerdere bezoeken aan Taizé in Frankrijk bedachten een aantal vrouwen uit Emmen dat een 
dergelijke tuin ook in Emmen niet zou misstaan. Inmiddels is de tuin, die de naam De Stroetenhof 



mee kreeg, een begrip geworden. De viering begint om 19.00 uur. Kom op tijd als u op een stoel wilt 
zitten. Maar zittend op de grond of in het gras is ook prima en boeiend om de viering mee te beleven. 
Het adres van de Stroetenhof is Huizingsbrinkweg 40a in Emmen (Noordbarge – tegenover de vijver 
aan de Asserbrink). Iedereen van harte welkom!  
 

 

 
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 22 juni 2018 


