
Zondag 30 april 2017 week 18 Jaargang 19 
  
Begroeting door:  Mw. G. van Engen en mw. R. de Roo 
Voorganger:  Majoor Sj. Van Hese 
Organist:  Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Dhr. H. Beukers en mw. B. Beukers 
Diakenen:  Mw. G. Kloese en mw. F. Boerhof 
Lector:   Mw. M. Altena 
Kindernevendienst: Anita 
Oppasdienst:    Mw. S. Tiemersma 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:            Dhr. en mw. Altena 
  
Agenda: week 18 (voor zover bekend) 
Ma: 12.45 uur  Achterom slotmiddag 
Ma:  19.30 uur  Repetitie Ichthuskoor  
Di: 19.30 uur Contactpersonen wijk 5 bij Betty Beukers 
Wo:  08.30 uur  Interieurverzorging: Dames Beukers, J. Donker, A. van Vondel 
Do: 09.00 uur Tuingroep 1 
Do: 09.30 uur vergadering moderamen 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mw. G. Bijker en Altena 
Vrij: 13.45 uur Schakel wegbrengen dhr. R. Wanders 
Vrij, Za, Zo: Clubweekend Ameland 
  
Dienst volgende week:  
In Ichthus, 10.00 uur, voorganger ds. H. Kaufmann 
  
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. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Dhr. W. A. Goeree en mw. G. Pinkster. 
  
Vandaag eerste collecte voor noodhulp vanwege de dreigende hongersnood in Afrika. 
De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen.  
· Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen 
· Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding 
· Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen 
· Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt 
· Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is 
Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan, Nigeria, en Ethiopië.  
Maar meer hulp is hard nodig! 
  
Opbrengst van de collectes van 23 april:    
1e collecte: €   172.37; 2e collecte: €  134,00. 
  
De collectes op 7 mei zijn voor:  
1e voor diaconie; 2e voor missionair werk 

Meeleven 
Mw. A. Schepers-Lassche. Ze zou het heel fijn vinden een kaartje van u te ontvangen. 
Adres: GGZ Drenthe, locatie Nijlandsborg, Dennenweg 9, 9404 LA, Assen. 
 
Bedankt: 
Ontvangen via de mand in de Pauluskerk € 5,00. Bedankt voor deze gift. 
Van een school kregen we appels, brood, margarine, pakjes drinken etc.  
Dit was over van het ontbijt vooraf aan de koningsspelen.   

Het team van "De Helpende Hand " 
  



Club ‘Achterom’ 
Club "Achterom" houdt vakantie tot 4 september. 
Maar op 1 mei houden we onze slotmiddag.  
We gaan op reis met De Snikke. Vertrek vanaf de kerk om 12:45 uur. 
Een fijne middag en een goede vakantie toegewenst door het bestuur. 
  
Rommelmarkt: 
Vorige week donderdag heeft de commissie weer vergaderd om een start te maken met de 
rommelmarkt. 
Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 augustus a.s, van 9.00-14.00 uur. 
Het zal tevens de laatste rommelmarkt zijn. 
We hopen nog veel in te zamelen tot die tijd opdat de markt als nooit tevoren wordt en de opbrengst 
een grote klapper! 
Inleveren spulletjes maandagmiddag tussen 14.00-16.00 uur  
in het "Spullegieshuus" waar tevens tijd is voor koffie/thee en een praatje.  
Graag tot ziens.   
    De rommelmarktcommissie Ichthus 
  
Contactpersonen wijk 5 
Een herinnering aan de contactpersonen van wijk 5 voor komende dinsdag 2 mei, voor een avond bij 
Betty Beukers, om 19.30 uur. 
  
Zondag 7 mei Zang en Evangeliedienst in de Kapel 
Voorganger is ds. G.J. Kajim. M.m.v. het Chr. Mannenkoor ”Valerius” o.l.v. Luuk Tuinder.  
Organist: Reint Elling. Pianist: Jan Lenselink. De dienst begint om 19.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
  
Cursus  gaven van de Geest 
In deze cursus wordt  ingegaan op een belangrijk maar vaak verwaarloosd aspect van het christelijk 
geloof:  het werk van de Heilige Geest.  
Elke gelovige ontvangt gaven ten dienste van de gemeente. Welke gaven zijn dat en hoe kunnen we 
die ontvangen? Kan meer aandacht voor de inspiratie van de Geest van God enthousiasme brengen 
in de kerk?  Wij geloven van wel!!  
Wie zijn wij? 
Wij zijn een werkgroep van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse kerk (PKN). 
We willen onder andere graag ingaan op boven gestelde vragen. Dat doen we tijdens deze cursus.  
Tijdens deze avonden is er daarnaast gelegenheid voor gebed om vervulling met de Heilige Geest. 
Er wordt gestart op 11 mei. Aanmelden kan nog! 
De daarop volgende avond staat gepland voor 1 juni 2017. Voor de 3e avond wordt nog naar een 
nieuwe datum uitgekeken. Dit zal in overleg met de deelnemers gaan. 
Waar? In Ichthus. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. 
Door wie? Leden van de werkgroep.      
Er wordt gecollecteerd ten behoeve van de gemaakte kosten. 
Meer informatie nodig?  
Neem contact op met ds Harry Klaassens: 0591-521 880.  
Opgeven kan via het e-mailadres van de werkgroep:  EW.ZOD@outlook.com 
  
KINDERNEVENDIENSTLEIDING GEZOCHT !!!! 
Beste gemeenteleden, 
Tot en met Pasen bestond het kindernevendienstteam nog uit drie leden. Omdat ook Ellen helaas 
moest besluiten zich terug te trekken, zijn we nog maar met z’n tweeën over.  
Dat is – om meerdere redenen – jammer. Op den duur mogelijk zelfs een te klein aantal om 
kinderwerk aan te kunnen blijven bieden.  
Omdat wij (Gerben, Elona en Anita) nog steeds vinden dat het aanbieden van een stukje ‘viering op 
kindniveau’ meerwaarde heeft, doen wij daarom een dringende oproep:  

* Willen we als Ichthusgemeente voor iedere leeftijdscategorie een levende en aantrekkelijke 
gemeente blijven?  
* Vinden we het met zijn allen belangrijk om ons aan de belofte, die we als gemeente steeds 
uitgesproken hebben tijdens een doopdienst, te houden?  

 * Is het antwoord op bovenstaande vragen ja?  
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Neem dan het besluit om mee te doen!  
Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe gemakkelijker het wordt om kindernevendienst aan te kunnen 
blijven bieden. Vraag eens hoe we dat doen en op welke manier we met geloofsoverdracht bezig zijn.  
Ik sta na de dienst vooraan in de kerk bij de tweede ouderling. Vragen staat vrij en aanmelden ook. 
In vertrouwen, mede namens Gerben en Elona, Anita  
Niet in de gelegenheid om even aan te haken?  
Telefonisch (0591 51 41 43) of via  e-mail (anitavanderplank@gmail.com) kan ook. 
P.S. We willen Ellen vanaf deze plek heel erg bedanken voor haar enthousiasme en inzet! 
& We moedigen het meenemen van (klein- of buur-)kinderen naar onze vieringen van harte aan!  
  
 _________________________________________________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 

Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 8 mei. 
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