
 

 5 augustus 2018 
 
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Hasper 
Voorganger:  Mevr. Van Wieren-Bolt 
Organist/pianist Dhr. R. Elling 
Ouderlingen:   Mevr.  H. Hendriks en dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Dames T. Luchies en M. Hut 
Lector:   Mevr. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:               Dhr. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Do: 13.00 uur: Tuingroep 2 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: B. Beukers 
Vr.       13.30 uur: Schakel vouwen:  n.v.t.                                  
Schakel bezorgen: Mevr. R. Buwalda 
  
Komende diensten:  
Zondag 12 en 19 augustus in de Kapel,  10.00 uur 
12 aug: Voorganger: Mevr. J. Keim-de Wit 
19 aug: Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma 
26 aug: Voorganger: Ds. R. Wijnsma (In Ichthus)      
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   

Mevr. A Tip-Doldersum en Mevr.  E Barelds-Otter  in Heidehiem. 
 
Opbrengst van de collectes van 29 juli:                                          
1e: €  321,44 voor de Helpende Hand   2e € 157,62 PGEmmen                                                                                        
Zondag 12 augustus is de 1e collecte voor Kerk en Actie, 2e collecte voor de PGEmmen. 
 
Ichthus gemeenteleden bedankt voor de bloemen en kaarten die ik heb gekregen bij mijn verblijf in 
het ziekenhuis ( schouder operatie) en in het verpleeghuis Weidestyn heeft mij goed gedaan. Ik ben 
voor Revalidatie nog steeds in Weidestyn maar het gaat goed met mij. Hennie Schnieders, 
Huize Weidestyn kamer 522 Dr. .G.H. Amshof 4 7909 AA Hoogeveen. 
  

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  
22 juli t/m 12 augustus. 
Deze weken kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (tel. 619774). 
  
De Viersprong: We zijn er nog over bezig om te besluiten of er ook dit seizoen weer een Viersprong 
georganiseerd wordt. Of we dit gaan aanbieden hangt mede af van het aantal  mensen (zo vanaf 65 
jaar), dat ons laat weten dat men belangstelling heeft voor deze activiteit. 
De Viersprong is geen vereniging of gespreksgroep, maar het is meer een gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, waarbij onze beide predikanten en mevr. Johanna Keim beurtelings een bijdrage zullen 
verzorgen. En natuurlijk zal er ook weer gezongen worden. De bedoeling is dat de Viersprong om 
10:30 uur zal beginnen, met mogelijkheid tot bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee. (nu 
op een ochtend, dit in tegenstelling met voorgaande jaren)  
De ochtend zal dan worden afgesloten met een heerlijke lunch. De Viersprong staat open voor 
iedereen.                                                                                                                                                         
In verband met de maaltijd wordt van elke deelnemer per keer een bijdrage gevraagd van   € 5,00. 
En ook hier geldt: wilt u vervoer naar en van Ichthus, laat het weten. 



De datums zijn als richtlijn steeds op de eerste donderdag in de maand: 3 oktober 2018, 7 november 
2018, 7 februari 2019, 7 maart 2019. 
Voorlopige opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail: jtiemersma@gmail.com 
Het is dus nog niet zeker dat deze activiteit doorgaat, dit hangt af van het aantal deelnemers! Dus 
geef U zo spoedig mogelijk op. 
Indien u interesse hebt, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten aan Jaap Tiemersma tel. 648601 of 
Gea Warringa , tel 647677, geawarringa@planet.nl  of noteer Uw naam op de zuil in de hal van 
Ichthus, dan krijgt U later bericht of deze activiteit doorgaat.  
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. 
  
 

Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente-dagtocht te 
maken. We hebben inmiddels een mooie route uitgekozen. 
De invulling van de dag blijft geheim, maar we kunnen wel zeggen 
dat onze eigen organist Pieter Flens weer mee gaat, dus hij zal 
vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel kruipen, de 
Ichthussers zingen immers zo graag. Ook onze beide predikanten 
gaan weer mee. We hopen en verwachten, dat de deelnemers 
met veel goede indrukken en een volle maag aan het einde van 
de dag weer naar huis gaan. 
De kosten zijn € 45,00 als de bus vol komt. Gaan er minder 

mensen mee, dan zal de prijs verhoogd worden, want de bus moet met elkaar betaald worden. Dit is 
inclusief koffie met wat lekkers, een gezellige verrassing, lunch en afsluitend diner en natuurlijk een 
mooie busreis in een comfortabele bus. 
Opgave kan bij Jantiena Strockmeijer, tel. 642715 Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantiena 
Strockmeijer en Gea Warringa 
  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                         
N. v.d. 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) 
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