
Zondag 3 februari 2019 week 6, Jaargang 21 
 
Begroeting door:  Ryanne en Esmee 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. D. Heyse en mw. B. Beukers 
Diakenen:  Mw. G. Dost en dhr. G. Dost 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:    Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge  
  
Agenda week 6: (voor zover bekend) 
Vanavond 19.00 uur  Gemeentegroeigroep bij Marjan en Jannes Hut, Weerdingerstraat 117 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging team 3 
Wo: 10.00 uur Vergadering Kerkrentmeesters 
Do: 10.30 uur Viersprong 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen mw. N. Feenstra en mw. J. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon mw. R. Lanting 
Zo:   Clubs 
Zo: 19.30 uur Filmavond bij familie Misker 
  
Komende diensten: 
Zondag 10 februari 10.00 uur in Ichthus: Voorganger ds. J. Fischer 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. J.Lubbers-Brink en mw. J. Sijnge-Op’tEnde. 
  
 Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de tweede ouderling, bereid 
om u, na afloop van de dienst, vóór 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 
  
Opbrengst collectes 27 januari 
1e collecte €  165,20 (Diaconie), 2e € 130,53 (PGE) 
  
De collectes op 10 februari zijn voor 
Stichting Exodus en de wijkkas 
  
Stichting Exodus Noord Nederland. 
Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden in de 
laatste fase van hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma 
waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid.  
De vier sleutels van het integrale begeleidingsconcept zijn wonen, werken, relaties en zingeving, 
Het programma dient de deelnemers te leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient 
terugval in crimineel gedrag te voorkomen. Daarna faciliteert de -Sector Vrijwilligers en Kerkzaken- de 
groepen vrijwilligers en betrekt zij de kerken in pastoraat en diaconaat bij de nazorg aan  
ex-gedetineerden. Van de medewerkers wordt een grote inzet en motivatie verwacht.  
Zie verder www.exodus.nl 
  
Collecte 20 januari 
Als ‘Vrienden van de Trans’ mochten wij in de Oecumenische dienst van 20 januari in Ichthus een doel 
voor de collecte opgeven. De stichting Vrienden van de Trans probeert voor de cliënten van de Trans 
dingen aan te schaffen die veel vreugde bezorgen maar niet onder de reguliere vergoedingen 
vallen. De collecte in de Oecumenische Dienst heeft het mooie bedrag van  € 256,00 opgebracht.  
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In overleg is besloten om dit bedrag te besteden aan muziekinstrumenten, die gebruikt  worden tijdens 
de dagbesteding van de Trans.  
Namens de Trans en de ‘Vrienden van Trans’ onze hartelijke dank.   Koos Middeljans 

Bedankt (1) 
Afgelopen zondag 27 januari werd ik vanuit Ichthus verrast met een mooie bos bloemen.  
Ik heb dit zeer gewaardeerd.   
Ik wil daarvoor mijn dank dan ook overbrengen. Ook namens mijn vrouw Swannie.  
Een hartelijke groet van   Wim Dijkema. 
 
Bedankt (2) 
Bedankt voor de bloemen die ik 13 januari van de Ichthus gemeente mocht ontvangen. 
Het gaat nu weer wat beter met mij.   Mevr. L.Oving, Klokkenslag 313. 
  
Gemeentegroeigroep 
Vanavond 3 februari komt de gemeentegroeigroep bij elkaar. We zijn dit keer te gast bij Marjan en 
Jannes Hut, Weerdingerstraat 117. We beginnen om 19.00 uur. 
Informatie bij Henk Schiere & Annelies Alons tel 618659. 
  
4 Sprong. 
Op 7 februari wordt er ’s morgens weer een bijeenkomst van de 4-Sprong gehouden. 
Voor de ‘vaste’ deelnemers welbekend, maar het is ook voor allen die graag contact met andere leden 
van Ichthus hebben. Kom op 7 februari om half elf in de Zeihuuvzaal in Ichthus en doe mee met het 
progamma! 
We beginnen met koffie en thee en natuurlijk contact met elkaar, we luisteren naar en spreken met 
elkaar naar aanleiding van een korte inleiding van Janneke de Valk over teksten die jou aanspreken. 
Daarna gebruiken we samen een lekkere en gezellige maaltijd, gemaakt door Mini Bosman en haar  
helpers. We sluiten af om ca half twee. 
Heb je zin, geef je dan op, op de zuil in de hal of bij Jaap Tiemersma, tel. 648601, 
email jtiemersma@gmail.com. 
of Gea Warringa, tel. 647677, email geawarringa@planet.nl 
Als je meedoet, zou je dan één (mag ook meer) tekst(en) die jou aanspreken willen doorgeven aan mij 
of aan Janneke en een lied dat daar zo mogelijk bij past.  Janneke de Valk en Jaap Tiemersma 
  
Filmavond 10 februari 
De film ‘Ya Tayr El Tayer’ of: ‘The Idol’ wordt gedraaid bij de familie Misker en begint om 19.30 uur.  
U kunt zich opgeven bij Gea Warringa tel 647677. 
  
ZWO-nieuws 
Veertigdagentijdkalender voor verdieping 
De PKN heeft weer een veertigdagentijdkalender samen-gesteld.  
Het thema is dit jaar: ‘Een nieuw begin’. 
Gebeden, liederen, beeldmeditaties en korte overdenkingen zijn opgenomen rond dit thema. 
Als ZWO willen we u op deze kalender attent maken.  
Het is de moeite waard deze kalender (voor € 1,00) te bestellen. Op de tafel in de hal ligt een 
intekenlijst waarop u tot en met 3 februari kunt intekenen. Tot 6 februari kunt u eventueel telefonisch 
doorgeven dat u deze kalender wilt bestellen.  
Ons telefoonnummer is 0591-377460.  
Vanaf 17 februari zal de kalender worden uitgereikt en kunt u contant betalen. 
Het is dit jaar ook mogelijk om de kalender gratis te krijgen (maximaal 1) als u zelf op de website de 
kalender bestelt.   
Ga daarvoor naar de website https://webwinkel.pkn.nl/assortiment/40dagentijdkalender-2019 en volg 
de instructies. Als u het magazine Petrus ontvangt, krijgt u daarbij al een exemplaar van de 
40dagentijdkalender.       Jannes Hut 
  
Boekenmarkt 
Onze voorjaars-boekenmarkt willen we houden op zaterdag 9 maart a.s. van 9.00-14.00 uur in 
Ichthus. 
Naast boeken hebben we ook Cd's, Lp's, legpuzzels en Dvd's te koop. Natuurlijk vergeten we de 
inwendige mens niet en kunt u in onze ‘resto’ genieten van koffie, thee, chocolademelk al of niet met 
koek. Wij hopen dat velen van u in de    gelegenheid zullen zijn te komen kijken en nog belangrijker te 
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kopen. Net als na de rommelmarkten gaat ook deze opbrengst naar een goed doel alleen blijven we 
dicht bij huis. Graag tot ziens.   De Boekenmarktcommissie 
  
  
Verhalenavond PETRUS VERTELT vrijdag 8 februari a.s.  
Meldt u aan voor deze bijzondere avond. 
A.s. vrijdag vindt in de Opgang de volgende editie plaats van Petrus vertelt. U kunt zich hier gratis 
voor aanmelden. En er is alle reden voor om dat te doen en op die avond te luisteren naar mooie, 
ontroerende en bijzondere verhalen. Naast verhalenvertellers uit andere delen van Nederland werken 
ook een aantal mensen uit Emmen mee aan deze avond. 
Bij Petrus Vertelt vertellen mensen voor de microfoon een verhaal uit hun leven. Stuk voor stuk zijn 
dat mooie, bijzondere of ontroerende verhalen - elk verhaal is persoonlijk en echt gebeurd.  
De vertellers hebben verschillende achtergronden en hebben vaak geen podiumervaring.  
Tussen de verhalen door klinkt er mooie muziek en na afloop is er een gezellige borrel. 
PETRUS VERTELT is een initiatief van Petrus, het magazine van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Meer informatie en aanmelden: www.petrusvertelt.nl  
Deze bijzondere, indrukwekkende en ontroerende avond op vrijdag 8 februari begint om 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur. De organisatie is in handen van de PKN in Utrecht. 
  
________________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687. 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie ‘Op Weg’  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 22 februari. 
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