
Zondag 29 juli 2018 
Week 31 Jaargang 20 
 
Begroeting door:  Dames N. Feenstra en S. Tiemersma 
Voorganger:  Ds. R. Wijnsma 
Organist/pianist  Dhr. H. Vink 
Ouderlingen:   Dhr. Tj. Reitsma en mevr. J. Keim 
Diakenen:  Dames T. Luchies en G. Kloese 
Lector:    Mevr. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:           Dhr. En mevr. Venema 

  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep bij H. en F. Breekveldt 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: B. Beukers 
Vr.     13.30 uur: Schakel vouwen:  n.v.t. 
      Schakel bezorgen: R. Wanders 
  

Komende diensten: In verband met de Gouden Pijl op 5 augustus is er dienst in Ichthus i.p.v. in de 
Kapel. 
Zondag 5 augustus in Ichthus 10.00 uur.     Voorganger: Mevr. F. van Wieren-Bolt. 
Zondag 12 augustus in de Kapel 10.00 uur. Voorganger: Mevr. J. Keim-de Wit. 
         
De bloemen groet van de gemeente gaat naar: 
Mevr. R de Vries en mevr. M.  Pottjewijd. 
 
Opbrengst van de collectes van 15 juli:                                          
1e: € 97,65,  € 2e € 97,58 en collecte bij het huwelijk van Postema-Harwig in kerk Odoorn € 120.15 
(voor Kinderen in de Knel. 22 juli:  diaconie € 147,55 en PGEmmen  € 169,55                           
Zondag 5 augustus is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte voor de PGemmen. 
  

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 
Bloember(elonabloemberg1991@hotmail.com). Oppas kunt u aanvragen op 
oppas.ichthus@gmail.com.   

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, tel 647677 

Vakantie ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk. 
Van 15 juli t/m 5 augustus heeft Janneke vakantie   
en van 22 juli t/m 12 augustus Gerben.  
Dat betekent dat wij in de periode van 15-22 juli en van 5-12 augustus voor elkaar waarnemen.  
Van 22 juli – 5 augustus kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (619774). 
  
Verhuizing: 
Beste mede-gemeenteleden van Ichthus, 
Wij zijn 24 juli 2018 verhuisd naar Velduil 26 in Emmen. Dat is een tijdelijk adres. Volgend jaar om 
deze tijd hopen wij onze intrek te kunnen nemen in een woning die gebouwd gaat worden aan de 
Hagedoorn. Wij blijven uiteraard bij de Ichthusgemeente horen.  Nel en Dick Heyse”. 
  
Mevrouw Harmsen-Bos van de Walstraat zou per 23 juli verhuizen naar Coevorden, maar ze is helaas 
weer gevallen en zal de komende weken nog in de Horst blijven. Een kaartje of bezoekje is welkom! 
 
 
 
 



Groet 
Rie de Vries laat u allen hartelijk groeten. Zij is dankbaar voor de kaarten die zij ontving. Voorlopig zal 
zij, voor rust en revalidatie nog verblijven in “de Weiert”,  kamer 9, Weverslaan 1a, 7991 BN. 
Dwingeloo.   (H. Breekveldt) 
  
Giften: 
Bij de collecte van zondag 15 juli jl. zat een gift van  € 25,00. 
voor de Helpende Hand. Hiervoor heel veel dank. 
Het team van "De Helpende Hand " 
  
Via de bank mocht de wijkkas in juli € 500,00 en € 50,00 ontvangen. 
Via Gré Venema van NN een gift van € 25,00 voor het bloemenbusje.  Hartelijk dank hiervoor! 
 
Deadline kopij OP WEG editie september :  In Op Weg van juli/aug. is helaas een verkeerde datum 
voor het inleveren van kopij gepubliceerd. Kopij voor het septembernummer moet uiterlijk                             
10 augustus bij uw wijkredactie voor het Wijknieuws en via opweg@pgemmen voor het Algemeen 
nieuws, ingeleverd zijn. Redactie Op Weg. 
  
Openluchtdienst:  Op zondag 2 september is de jaarlijkse Openluchtdienst in de Oude dierentuin. 
Als het lukt willen we tijdens de dienst ook iets doen met dans. Ben je 10 jaar en ouder en vind je 
dansen heel leuk, meld je dan aan om mee te dansen tijdens de Openluchtdienst. Waarschijnlijk 
oefenen we van te voren een paar keer. Je kunt je aanmelden bij ds.Gerben Kajim, tel. 0630546911 of 
g.c.kajim@hetnet.nl.  
  
In de periode 6 t/m 24 augustus is het kerkelijk bureau beperkt geopend. Alleen op de dinsdag 
ochtenden van 9.00 uur – 12.00 uur is er dan een medewerker. 
  
 
 

 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                        
Nelleke van der Kamp  tel. 640035  Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                     
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774.  
Kopij vóór 10 augustus. (bezorging 29 aug) 
  
  

  
 

https://maps.google.com/?q=9;+Weverslaan&entry=gmail&source=g
mailto:g.c.kajim@hetnet.nl

