
Zondag 4 november 2018 
Week 45 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dames G. van Engen en R. de Roo 
Voorganger:  Dhr. Sj. Van Hese 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mevr. A. Wubs 
Diakenen:  Dames F. Boerhof en N. v.d. Kamp 
Lector:   Mevr. G. Warringa 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Vanavond: 19.30 uur: filmavond (bij Misker) 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthus koor 
Di:  14.00 uur: Sacrale dans 
Wo: 19.30 uur: Pastoraat en diaconie 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: R. de Roo, N. v.d. Kamp  
Do: 10.30 uur: De Viersprong 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  E.  en P.  Hasper 
       Schakel bezorgen:  J. v.d. Molen 
Komende diensten:  
Zondag 11 november 10.00 uur, voorganger: Ds. G. Kajim 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr.  H van Klinken, Warmeerweg 6, 7815 HG Emmen. 
Dhr. en mevr.  Huizinga, Weerdingerstraat 92, 7815 SG Emmen. 
  
Opbrengst collectes 28 oktober:  
1e € 110,93     2e €  98,24 
  
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.  
  

Bevestiging ambtsdragers. 
Zondag 11 november a.s. wordt het een mooie volle dienst, waarin aandacht is voor dankdag en de 
week van de mantelzorg en de pionier Yoeri Emmaneel komt vertellen over zijn werk. Daarnaast 
worden de volgende ambtsdragers bevestigd: Harrie Beukers, Gerrit en Mania Fleming als diakenen 
en Dick Heyse als kerkrentmeesters.  
Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe ambtsdragers te begroeten. Harrie, Gerrit, Mania en 
Dick hartelijk dank dat jullie deze taak willen vervullen.  
Een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  

Mantelzorgzondag 11 november 
Op 11 november willen we weer, zoals gebruikelijk in Ichthus, aandacht geven aan hen die mantelzorg 
verlenen aan een dierbare. Mannen, vrouwen en kinderen zonder wiens inzet de samenleving er zo 
heel anders uit zou zien. Vaak doen ze in stilte hun werk, soms bijna onzichtbaar voor de omgeving, 
soms omdat ze ervoor gekozen hebben maar even zo vaak omdat het gewoon niet anders kan, maar 
altijd is het zo ontzettend hard nodig. Met een roos geven we een blijk van waardering voor hun inzet. 
Daarnaast is ook uw gebed voor hen een grote steun. Er zullen rozen zijn met daaraan een kaartje 
met de naam van degenen die in Ichthus als mantelzorger bekend zijn. Ook zijn er rozen met een 
kaartje, maar zonder naam. Deze rozen kunt u meenemen en uitdelen aan die personen (juist ook 



personen van buiten de kerk) van wie u weet dat ook zij mantelzorg verlenen. 
Enkele diakenen zullen in de hal van de kerk aanwezig zijn bij het uitdelen van de rozen. 
De diaconie 

Lieve mensen van Ichthus, 
Langs deze weg wil ik u allen hartelijk danken voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen na 
mijn knieoperatie. 
Ook voor alle kaarten en telefoontjes heel veel dank.  
Het proces loopt volgens plan dus hoop ik eind november weer in uw midden te kunnen zijn. Ik wens u 
een goede en  gezegende dienst toe. 
Vriendelijke groeten, Nolly van Zanten-Feenstra 
  
Vakantie ds. Janneke de Valk-Boerma. Van 8-18 november is Janneke afwezig.   
Gerben Kajim neemt in die periode voor haar waar. In voorkomende gevallen kunt u contact 
opnemen met Hennie Hendriks (619774). 
  

Ontvangen giften per bank voor de wijkkas: € 500,00 en € 25,00 Hartelijk dank!  

A.s. 6 november kan men weer meedoen met de groep Sacraal dansen, o.l.v. Joke Vuurboom. 
Iedereen is daarbij van harte welkom, ook mensen zonder danservaring van 14:00 tot 16:00 uur.  We 
mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo ontstaat er een prachtige 
ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze er tussen voor een kopje thee of koffie. 
De volgende keren zijn: 20 november, 4 en 18 december.  Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.61232 
  
Vanavond 4 november a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te 
Emmen. Meditatie wordt verzorgd door ds. P.A. van Elten uit Nieuw-Weerdinge en met medewerking 
van Singers of the Light uit Zwartsluis o.l.v. Jan Bode. Organist: Reint Elling. De dienst begint om 
19.00 uur. 

Jubileumconcert Collegium Vocale Drenthe in Hoogeveen 
Zaterdag 10 november voert Collegium Vocale Drenthe voor de tiende keer een Bachcantate-concert 
uit. Collegium Vocale Drenthe staat o.l.v. dirigent Roelof Bosma uit Hoogeveen. 
Het jubileumconcert is op zaterdag 10 november in de Hoofdstraatkerk, Hoofdstraat 95 in Hoogeveen. 
Aanvang 20:00 uur.  
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                        
Els Hasper  tel. 614124  Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                       
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                                                                                                        
tel. 619774. Kopij vóór 23 november. 
  
 
 
  

 


