
Zondag 8 juli 2018 week 28, Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Dhr. en mw. Hollander 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma, mw. E. Jipping, mw. A. Wubs, mw. E. Vos 
Diakenen:  Mw. F. Boerhof, mw. M. Hut, mw. G. Kloese, mw. N. van der Kamp,  

 mw. G. Dost, dhr. G. Dost 
Lector:   Mw. G. Warringa 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:            Dhr. en mw. Lanting 
  
Agenda week 28: (voor zover bekend) 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen dhr. en mw. Hasper 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. J. Hendriks 
  
Komende diensten: 
Zondag 15 juli 10.00 uur in Ichthus Voorganger mw. J. Keim - de Wit. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. J.Middeljans en dhr. en mw. Folkerts. 
  
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. 
  
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.Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
 Opbrengst collectes 1 juli 
1e: voor de Diaconie: € 159,20, 2e: voor JOP: € 158,15. 
  
De collectes op 15 juli zijn voor  
Diaconie en Kerk 
  
Verhuizingen: 
Mw. J.A. Harmsen-Bos, Mw. W. de Vries-Knigge, en Mw. J.de Vries-de Goede zijn verhuisd. 
 

Bedankt 
Lieve Ichthus Gemeente, hartelijk bedankt voor de vele kaarten die wij van jullie mochten ontvangen 
n.a.v. ons 65 jarig huwelijk. 
Mede door al die kaarten was het voor ons echt een feestdag. 
Hartelijke Groeten van Ep en Janny Zijnge 
  
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, voor het meeleven en de kaartjes die ik ontving.  
Het deed me erg goed. 
Met vriendelijke groeten, mw. Antje Nieuwenweg-Kiewiet. 
  
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 
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Vakantie ds.Gerben Kajim en ds.Janneke de Valk-Boerma. 
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). 
  
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. 
Een datum om alvast in uw agenda vast te leggen. 
De boekenmarktcommissie. 
  
Vanmiddag 8 juli: Kliederkerk in het veld! 
Kliederkerk is een soort kerkdienst voor gezinnen met kinderen van 0-12 jaar, en andere 
belangstellenden.  
De kliederkerk bestaat uit de volgende onderdelen: er wordt een Bijbelverhaal verteld, vaak op een 
verrassende wijze.  
Dit keer het verhaal van David en Goliath. Dan gaan (groot)ouders met de kinderen samen op allerlei 
creatieve manieren aan de slag met dat verhaal.  
Daarna komt iedereen samen in een korte viering, en als afsluiting eten we met elkaar.  
Echt de moeite waard bijvoorbeeld als u met uw kinderen  
quality-time wilt beleven en samen ook eens uitgebreid bezig wilt zijn met Bijbelse verhalen.  
Ook het ontmoeten van andere ouders met kinderen is een groot goed.  
U ben van harte welkom in het veld bij de boerderij van familie Huizing aan de Keistraat 22 in 
Zuidbarge van 15.00-17.00 uur!! En neem gerust bevriende gezinnen mee, met of zonder  
kerkelijke achtergrond! 
  
Bericht van de Tanzania Werkgroep Emmen, 
Op 1 mei jl. is Berend Pluister overleden. 
Van november 1975 tot en met die dag was hij voorzitter en na het overlijden van zijn vrouw Griba in 
2000 ook secretaris van de Tanzania Werkgroep Emmen.  
Samen hebben ze alles wat in hun macht lag gedaan om naaimachines naar Tanzania te sturen en zo 
mensen daar een bestaan te bieden.  
Onze ouders hebben dit alles gedaan vanuit hun geloof in God en de kracht van mensen.  
Zij geloofden in de kracht van samenwerking en gelijke kansen voor iedereen. 
Vanuit deze overtuiging schrijven we deze brief. 
Berend had de grote wens om nog één keer een grote zending met naaimachines naar Tanzania te 
sturen om nog één keer een aantal projecten te steunen.  
Helaas was hem die tijd niet meer gegund.  
Wij als kinderen, hebben samen met de drie overgebleven leden van de werkgroep besloten dat we 
willen proberen om zijn laatste wens te vervullen om zo het levenswerk van onze ouders op een 
goede manier af te sluiten.  
Om deze laatste zending te realiseren is geld nodig. 
Wij willen u vragen om ons te helpen onze vaders en opa’s laatste wens te verwezenlijken door nog 
één keer een bijdrage over te maken op de rekening van de Tanzania Werkgroep Emmen.  
Hierna zal de Tanzania Werkgroep Emmen ophouden te bestaan omdat het voor de huidige 
werkgroepleden niet mogelijk is om het werk met z'n drieën voort te zetten.  
Het rekeningnummer is: NL21 RABO 0125 7796 74, t.n.v. Tanzania Werkgroep Emmen. 
Alvast heel hartelijk bedankt! 
Met vriendelijke groeten,  
Heerhugowaard 
Marcel en Debora Molenaar-Pluister,Martijn en Bianca. 
Harderwijk 
David en Trea Pluister-van Til, Mikael, Anneli en Rosalise 
E-mailadres: b.e.pluister@gmail.com 
  

  
 



 
Here God 

Laat onze jeugd in uw richting groeien, 
zoals bloemen zich uitstrekken 

naar de warmte van uw lentezon. 
  

Laat onze volwassenheid vrucht dragen, 
zoals bomen, die zich wiegen 
in het licht en de zomerwind 

  
Laat ons ouder worden een rijpen zijn, 

zoals druiven groeien 
door de herfststralen aangeraakt. 

  
Laat ons einde een voltooiing zijn, 

zoals het sneeuwkleed 
van de winter alles in stilte bedekt. 

  
Heer, 

Laat ons in uw richting groeien, 
en wees bij elk einde 

steeds weer ons nieuw begin. 
Zo bidden wij U in groot vertrouwen, 

in Jezus’ Naam 
Amen.  

Alfred C. Bronswijk 
  
  
___________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124, kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 10 augustus. 
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