
Schakel 17 februari 2019  week 8, Jaargang 21 
 
Begroeting door:  Mw. C. Bloemberg en Ingrid de Jonge 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. B. Beukers, dhr. D. Heyse, mw. E. Jipping, dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers, mw. G. Dost,  dhr. G. Dost, mw. M. Hut,  
    mw. N. v.d. Kamp, mw. G. Venema 
Lector:   Mw. G. Warringa 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:            Dhr. en mw. Lanting 
  
Agenda week 8: (voor zover bekend) 
Zo: 19.00 uur  Gemeentegroeigroep bijeenkomt bij Iena Pals  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Di: 14.30 uur Dienst in Heidehiem 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 5 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen mw. E. Hasper 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon fam. v.d. Molen 
Zo:   Clubs 
  
Komende diensten: 
Dinsdag 19 februari 14.30 uur in Heidehiem, H.A. 
Voorganger ds. G. Kajim, organist dhr. G. Ziengs. 
  
Zondag 24 februari 10.00 uur in Ichthus: 
Voorganger dhr. M. Westerduin, Doorn. 
  
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Dhr. D. de Vries en mw. G. de Wit-Veldman  
  
Na afloop van de dienst is er koffie/thee 
Beneden in de Zeihuuv zaal, u bent allen hartelijk welkom! 
  
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 10 februari 
1

e
 collecte €  133,10 (Stichting Exodus), 2

e
 € 99,90 (wijkkas). 

  
De collectes op 24 februari zijn voor Diaconie en Kerk. 
  
Tegenvaller 
Na een bezoek aan onze kinderen in Argentinië en na een vermoeiende terugreis moest Fieke voor 
onderzoek en behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Daar zal ze zeker nog 
enige tijd verblijven. 
Mochten jullie haar willen groeten dan volgt hier het adres: Mevrouw F. Breekveldt-Hogervorst, 
Noordwest Ziekenhuis afdeling 140, kamer 14, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. 
Ikzelf verblijf bij mijn kinderen in Tuitjenhorn.   
  Hartelijke groet Hans Breekveldt. 
  

mailto:elonabloemberg1991@hotmail.com
mailto:oppas.ichthus@gmail.com


  
Honderd jaar! 
Je maakt het niet vaak mee dat er iemand in jouw kring 100 jaar wordt. Dit heugelijke feit gebeurt nu in 
ons midden. 
Mevrouw T. Westra-Sissingh hoopt 25 februari haar honderdste verjaardag te vieren. 
Ze is altijd meelevend en wil ook graag op de hoogte gehouden worden hoe of het in Ichthus loopt.  
Met haar kun je overal over praten. Op deze manier oud te worden is een grote zegen.  
Het is altijd fijn om bij haar een bezoekje te brengen. 
Wij wensen haar te midden van haar kinderen, kleinkinderen en familie een heel fijne dag toe! 
          Janny Boeijenga-Klijnsma, (contactpersoon) 
  
Filmavond 
Afgelopen zondagavond waren we te gast in de voormalige showroom bij Ans en Gerrit Misker.  
Samen met zo’n 35 personen en een groep jongeren van de jeugdclub konden we kijken naar de 
indrukwekkende film over het leven van een groepje jongeren die leven op de puinhopen in de 
Gazastrook, achter een groot hek.  
De film ‘Ya Tayr El Tayer’ is een waar gebeurd verhaal, een film vol drama, maar ook met een 
boodschap vol hoop; en dat ondanks alle ellende waarin ze moeten leven.  
De hoofdrolspeler mag uiteindelijk meedoen aan de Arabische versie van ‘Idols’. 
We hebben gevraagd om een bijdrage te doen in het busje van ‘Soupkitchen’, een project in Namibië 
waar aan kinderen ook een boodschap van hoop wordt gegeven in de vorm van een warme en 
gezonde maaltijd. De opbrengst was 160 Euro, daarvan kan 3 x een maaltijd geschonken worden aan 
zo’n 150 kinderen! Hartelijk dank daarvoor.   
  
Bedankt! 
Jo Huizinga, één van onze mensen die iedere week producten ophaalt bij Super Schippers in Odoorn 
heeft i.v.m. zijn gezondheid moeten afhaken. Jo, ook langs deze weg nogmaals heel hartelijk dank 
voor je jarenlange inzet. 
Wij hebben gelukkig ook al nieuwe heren gevonden die de taak van Jo overnemen en we hebben er 
nog een andere aan toegevoegd. Jaap Vos neemt de taak van Jo over en Jan Post hebben we als 
reserve, tijdens ziekte of vakantie. 
Jaap en Jan bedankt dat jullie dit willen doen, welkom binnen het team en we hopen dat jullie het ook 
een beetje leuk vinden; in ieder geval zijn wij ‘uitdelers’ jullie heel dankbaar. 
Ook alle mensen die ons middels de mand voorzien van producten heel veel dank. 
   Het team van ‘De Helpende Hand’. 
  
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 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 
  
Kliederkerk 3 maart 
Op zondagmiddag 3 maart vindt er in de basisschool 'Groen van Prinsterer' een kliederkerk 
plaats! Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve      
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. 
 Ouders of grootouders zijn welkom om met hun kinderen hierbij aanwezig te zijn.  
Het begint op zondagmiddag 3 maart,15.00 - 17.00 uur. Ze vieren samen en gaan creatief met het 
verhaal van Noach bezig en sluiten af met soep en broodjes. Kom jij ook? 
Er worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen bij (het uitleggen van) de knutselwerkjes.  
Opgeven mag bij Gerben Kajim of Jedidjah de Haan.  
Mailen kan naar Jeugdwerker@pgemmen.nl 
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_______________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 
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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