
Schakel, zondag 16 juli 2017, week 29, Jaargang 19. 
 
 Begroeting door:  Dhr. en mw. Hasper 
Voorganger:  Ds. G.H. Borger-Koetsier, Musselkanaal 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mw. J. Alberts 
Diakenen:  Mw. G. Kloese en mw. F. Boerhof 
Lector:   Mw. J. Keim 
Oppasdienst:    Mw. B. Beukers 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:            Mw. J. Staal en dhr. H. Beukers 
  
Agenda week 29: (voor zover bekend) 
Ma:    19.30 uur Gebedsgroep bij H.Breekveldt. 
Wo: 10.00 - 11.00 uur Koffiedrinken in Ichthus  
  Koffie schenken: J. Post en G. Venema  
  Stoelen klaarzetten: J. Post 
Vrij: 28-07: 13.30 uur Schakel vouwen: P. en E. Hasper 
Vrij: 28-07: 13.45 uur Schakel wegbrengen: mw. G. Venema 
  
Komende diensten: 
Zondag 23 juli: 10.00 uur in De Kapel: ds. G. Kajim. 
Zondag 30 juli: 10.00 uur in Ichthus: ds. R. Wijnsma.  
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Dhr. T.J. Reitsema  en mw. L.L. Feyen-Visscher. 
  
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. 
  
Opbrengst van de collectes van 9 juli: 
1e collecte: € 186,39 (diaconie); 2e:  € 150,66 (wijkkas). 
  
De collectes op  30 juli zijn voor:  
1e voor De Helpende Hand; 2e voor de wijkkas 
  
Blij verrast. Afgelopen zondagmorgen werd ik blij verrast met een boeket bloemen van de Ichthus 
gemeente. Hartelijk dank.           Geesje Huizinga.   

Bruidspaar 
Vandaag, zondag 16 juli is het echtpaar Wim en Sita Gerrits, Hagedoorn 3, 7822 CA Emmen, 60 jaar 
getrouwd. Namens de Ichthus gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne feestdag gewenst. 
  
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/met 13 augustus. 
Zij nemen voor elkaar waar.  
Mocht u in de tussentijd dringende zaken hebben, dan kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks 
(619774). 
  
Jeugdwerkster en Pionier 
Na een lange tijd van voorbereiding verheugt het ons zeer, als resp. AK-werkgroep Jeugdwerker en 
AK-werkgroep Pionier, om jullie mee te kunnen delen dat we per 1 september in de PGEmmen twee 
kerkelijk werkers welkom mogen heten.  
Het gaat om Jedidjah de Haan-van Rijn, die voor 20 uur in de week als jeugdwerkster in de 
PGEmmen zal gaan werken en Yoeri Emmaneel, die voor 10 uur in de week als Pionier-
jongerenwerker aan de slag zal gaan bij de Pioniersplek Twintigers Emmen.  
Beiden worden aangesteld voor een periode van drie jaar. In de Openluchtdienst van 3 september 
zullen zij worden voorgesteld en in hun werk bevestigd.  
Mogen wij met elkaar mooie tijden beleven! 



  
Helpende Hand 
Ontvangen via Nolly een gift van € 20,00 van NN. Hiervoor heel veel dank ! 
Zoals het er nu laat aanzien zullen we met ons geld nog een half jaar kunnen bestaan. 
Bijna 17 jaar is het ons gelukt de helpende hand in stand te houden mede door giften van fondsen in 
en rond Emmen die toen bestonden. Ze hebben zich in de loop der jaren allemaal opgeheven en 
daarvan hebben we vaak het overschot ontvangen. Deze bedragen werden door onze 
penningmeester op een spaarrekening gezet waardoor we het zolang hebben volgehouden. 
Wij snappen dat u niet allemaal ineens een bedrag kunt overmaken, maar wellicht is het mogelijk ons 
te voorzien van de basisproducten zoals, macaroni, spaghetti, bami, rijst, koffie, thee, suiker, 
koffiemelk, groenten in pot of blik etc. 
Een lijst ligt in de mand in de hal.  
Als wij deze dingen krijgen hebben we weer langer geld om groenten, vlees, fruit en brood te kopen. 
Misschien vindt u dit wat brutaal, maar onze gezinnen gaan ons aan het hart en daarom durven we dit 
te vragen. 
Natuurlijk zijn we ook heel blij met giften op rekeningnummer: IBAN NL37INGB0001797152. 
Wij wensen u een goede en gezegende dienst toe, 
   Het team van de ‘Helpende Hand’ 
  
Rommelmarkt: 
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 vòòr donderdag 27 juli 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 18 augustus. 
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