
Zondag 6 mei 2018 
Week 19 Jaargang 20
  
Begroeting door:  Mevr. R. Bakker en A. Misker 
Voorganger:  Dhr. Sj. van Heese  
Organist/pianist Dhr. R. Pruisscher 
Ouderlingen:   Dames A. Wubs en J. Alberts 
Diakenen:  Dames G. Kloese en N. v.d. Kamp 
Lector:   Mevr. M. Altena 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:            Dhr. F. Knigge en J. Post 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma. 14.00 uur: Achterom 
Ma. 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Wo: 10.00 uur: Vergadering kerkrentmeesters 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: G. Venema, J. Donker 
                              J. Strockmeijer en G. Warringa.  
Vr.        13.45 uur: Schakel vouwen: N. Feenstra en J. Boeijenga 
                               Schakel bezorgen: Dhr. L. Beuker 
  
Komende diensten:  
Zondag 13 mei 10.00 uur. Voorganger: Ds. G. Kajim 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Dhr. G. Poelert SZE Afd. Noord,  Kamer 326,  Boermarkeweg 60  7824 AA Emmen 
Mevr. J. Mulder, De Horst afd. De Vaart, Kamer 3, Rondweg 97, 7825 XZ Emmen. 
 
Opbrengst van de collectes: 29 april:1e € 232,10  2e € 112.65 
De collectes voor volgende week zijn voor diaconie en wijkkas. 
  
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.  
  
Vakantie/Afwezigheid: Ds. Janneke de Valk-Boerma is afwezig van 28 april tot en met zondag 13 
mei. Van 7 mei tot en met 13 mei neemt ds. Gerben Kajim waar. 
  
PAASKAARS. Wat een verrassing toen Jaap Tiemersma de Paaskaars kwam brengen. Ik was diep 
geroerd en had dit niet verwacht.  Elke ochtend zit ik naast de foto van Wolter en steek de Paaskaars 
aan. Ik lees dan in mijn dagboekje of de bijbel en lees de boodschap voor de dag. Ik ben dankbaar dat 
ik lid mag zijn van deze gemeente. Hartelijke groet, Rie de Vries-Vos. 

Hemelvaartsdag donderdag 10 mei: Gezamenlijk dauwtrappen, ontbijten en dienst met Kapel, 
Ichthus en Opgang! 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, gaan we het anders doen dan anders. Onder het mom ‘hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd’ hebben we een gezamenlijke viering met de Kapel, Ichthus en de 
Opgang. En niet alleen is de dienst gezamenlijk, ook het dauwtrappen en ontbijt vooraf. Daar moet u 
bij zijn! Vanaf 07.30 is er een gezamenlijke dauwtrapwandeling. We verzamelen bij de Kapel. Na het 
wandelen rond 09.00 uur zullen we samen ontbijten in de Kapel. De aansluitende kerkdienst begint 
om 10.00 uur, ook in de Kapel. Van harte uitgenodigd om mee te wandelen en/of te eten en/of te 
vieren! Vanzelfsprekend zijn kinderen en jeugd ook van harte welkom, komt allen! 
  
  

https://maps.google.com/?q=Boermarkeweg+60+%0D%0A7824+AA+Emmen&entry=gmail&source=g


Jubilea: 
Op 7 mei a.s. hopen dhr. en mevr. Schiere-Alons, Weerdingerstraat 114, 7815SJ hun 25 jarig huwelijk te 
vieren. Vanuit de Ichthus gemeente feliciteren we hen van harte met dit jubileum en wensen hen een fijne 
dag toe. 
Dhr. en mevr. Strootman-Bruinewoud, v. Ravenswaaystraat 19, 7815VM,  hopen op 10 mei hun 50 jarig 
huwelijk te vieren. Ook hen feliciteren we van harte vanuit de Ichthus gemeente en wensen hen een fijne 
dag toe.   

 
Giften: De wijkkas heeft in april via de bank een gift van € 500,00 ontvangen.   
Van NN een gift van € 10,00. 
Hartelijk dank hiervoor. 
  
Bedankt! 
Zondag vonden we in de mand een aantal producten en een gift van € 5,00.  Heel veel dank hiervoor. 
Het team van "De Helpende Hand " 
  
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik zondag van de Ichthus gemeente mocht ontvangen 
omdat het met mijn gezondheid wat minder gaat. W.M. Bakker.  
 
Fietstocht 2018 
We gaan weer fietsen en beginnen dinsdag 8 mei om 13.30 uur vanaf Ichthus bij droog weer iedereen die 
graag fietst is welkom. 
Henk en Martha Altena. 

 
 
Ichthus dagtocht 20 september a.s.  
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 vanaf heden bij Jantiena Strockmeijer, tel 642715  
Reisbegeleiders: 
Henk en Martha Altena, Jantiena Strockmeijer en Gea Warringa 
 

Tafels van Hoop: Een paar weken geleden heeft u hierover kunnen lezen (eten met vluchtelingen en 
statushouders) en dat het erg in de smaak is gevallen. Wij (de diaconie) hebben daarom besloten dat 
we dit vaker gaan/moeten doen. De eerstvolgende keer is op woensdag 11 juli. De naam hebben wij 
inmiddels veranderd in: “Maaltijd van ontmoeting”.  We gaan ook dan niet alleen eten maar willen 
ook weer verschillende spelletjes doen, zoals Bingo! (Jong en oud vond dat erg leuk en gezellig!) 
Maar voor Bingo heb je prijzen nodig, daarom de vraag aan u, gemeenteleden van Ichthus, is: Kunt u 
ons prijsjes bezorgen? Er zijn ook kinderen bij, die wel héél graag een prijs willen winnen! U mag de 
cadeautjes op zondag meenemen, er zal een mand staan waar u het in kunt leggen. Als u toch iets 
wilt geven maar niet in de kerk komt mag u bellen naar Nelleke van der Kamp, tel. 06-37457281, zij 
komt het dan bij u ophalen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.      

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. 
                                                                                        

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Weerdingerstraat+114,+7815SJ&entry=gmail&source=g


Mazzeltov-concert op 17 mei in Emmen  

Dit jaar bestaat Israël 70 jaar! Om dat te vieren organiseert Christenen voor Israël op donderdag 17 
mei een groot felicitatieconcert in Emmen. Vier het feest mee en geniet van een prachtige avond vol 
koor- en samenzang, inspirerende verhalen en ontmoeting! Dit Mazzeltov-concert vindt plaats in de 
Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen. Met medewerking van het Kamper 
Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies. Kaarten á € 5,00 via 033-2458824 of 
via https://christenenvoorisrael.nl/mazzeltov2018                                                                                                      
Parkeren in de directe omgeving van de kerk.Het concert begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 
22.00 uur. Tussendoor is er een pauze met een leuke Israël-markt en ruimte voor ontmoeting! 
Bovendien heeft u met uw entreekaart recht op een gratis consumptie. Het eerste rondje is dus van 
ons.                                                                                                                                                     
Naast koor- en samenzang beleeft u tijdens deze avond het verleden en de toekomst van Israël op 
een wel heel bijzondere manier. Een verteller neemt u mee in het verhaal van Israël. We beginnen op 
12 mei 1948: de dag waarop werd besloten dat er twee dagen later een Joodse staat uitgeroepen zou 
worden. Van daaruit laten we ons meeslepen naar de dag dat Jeruzalem weer de hoofdstad van de 
wereld wordt: als de Here Jezus Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Er is er veel koor- en 
samenzang en u ervaart u de wonderen van 70 jaar Israël aan de hand van indrukwekkende verhalen 
van Gods trouw aan zijn volk. Kom ook en beleef een onvergetelijke avond en ontmoet andere Israël-
vrienden. 

 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com   

Iena Pals tel. 618687 Kopij vóór donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                      

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774. 
Kopij vóór 25 mei. 
  

 

https://christenenvoorisrael.nl/mazzeltov2018

