
Zondag 9 juli 2017 week 28 Jaargang 19

 
Onder voorbehoud: 
Begroeting door:  Mevr. N. Feenstra en dhr. H. Hemmen 
Voorganger:  Ds. H. Klaassens  
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mevr. E.                 
Diakenen:  Dhr. En mevr. Dost 
Lector:   Mevr. N. Feenstra 
Oppasdienst:    Mevr. G. Dost 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:            Dhr. T. Boerhof  en mevr. J. Wijnholds 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Wo: 10.00 uur: Zomer-koffieochtend  
Koffie schenken: Dien Post en Gré Venema  
Stoelen klaarzetten: Jan Post 
Do: 13.00 uur: Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur: Schakel vouwen: Els en Piet Hasper   
Schakel bezorgen:  De heer W. Bakker 
  
Komende diensten: 16 juli 10.00 uur, voorganger: Ds. G.H. Borger-Koetsier uit Musselkanaal. 
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   

Mevr. G Huizinga-Bosklopper Dhr.  B Lassche,  Zuidermarke  
 
Opbrengst van de collectes van 2 juli: 1e collecte € 170,70   2e collecte € 141,30 
De collectes voor volgende week zijn voor: 1e voor diaconie, 2e voor PGEmmen 

Ontmoetingen in de zomerperiode. 
Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10 
tot 11 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 dat met name de ouderen uit de wijk aan deze uitnodiging 
gehoor geven. Wilt U graag komen, maar heeft U geen vervoer, dan mag 
U de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (647677) of, 

indien zij afwezig is, met een ouderling of contactpersoon. We hopen weer velen te mogen begroeten.  
 
Zomervakantie Janneke de Valk-Boerma en Gerben Kajim 
Van 15 juli  tot 6 augustus  heeft Janneke de Valk vakantie . 
Gerben Kajim heeft vakantie van 24 juli tot en met 13 augustus. 
Zij nemen tot 23 juli en na 6 augustus voor elkaar waar.  
Mocht u in de tussentijd dringende zaken hebben  
dan kunt u contact  opnemen met Hennie Hendriks (619774). 
 
Bedankjes: 
Ik wil heel graag de Ichthusgemeente bedanken voor de prachtige bos bloemen die ik vorige week 
zondag heb ontvangen. 
Met een vriendelijke groet Mw. De Roo. 
 
Giften: 
-Vanuit de Pauluskerk 3 giften van € 10,00 ontvangen. 
Hiervoor heel veel dank.  Het team van "De Helpende Hand " 
  
-Ontvangen via mevrouw B. van mevrouw R. een gift van € 10,00 voor het bloemenbusje. Hartelijk 
dank! 
  



In samenwerking met de Oecumenische Werkgroep Klazienaveen geef ik, Marc Bruinewoud, 
vanmiddag,   
9 juli een concert met het thema; “Een Muzikale Reis" waarvoor ik u/jou wil uitnodigen. Klanken van 
de piano, de accordeon en het orgel zullen, afgewisseld met teksten en liederen, allemaal aan bod 
komen. We gaan een reis maken langs verschillende wegen en landen. Het belooft een prachtig 
concert te worden. Deze muzikale reis vindt plaats in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap 
aan de Evenaar 19 in Klazienaveen.  
Aanvang is 15.00 uur. De entree is gratis en aan het einde van het concert is er ruimte voor een vrije 
gift.  
Wij hopen op uw/jouw komst! 
                   
Rommelmarkt. De commissie heeft weer vergaderd om een start te maken met de rommelmarkt. 
Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 augustus, 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  
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 kopij voor donderdag 17.00 uur 
  
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 
Hennie Hendriks, tel. 619774 Kopij voor 18 augustus 2017 
  
 

mailto:henniehendriks@zonnet.nl

