
De Schakel Zondag   21 april 2019     Week 17     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Mevr. R. Bakker en mevr. A. Misker 
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  D. Swama 
Ouderlingen:   Mevr. H. Hendriks en mevr. B. Beukers 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en mevr. G. Venema 
Lector / Lectrice Mevr. J. Keim 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Wo: 8.30 uur   Interieurverzorging: dames Beuker, Van Vondel en Donker  
Wo: 19.30 uur  Gemeenteavond 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. J. Huizinga 
Zo:   11:00 uur  Koffieschenken: fam. Venema 
  

Komende diensten  
Zondag 29 april om 10.00 uur in Ichthus met mevr. J. Keim-de Wit.   
  

Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Dhr. de Graaf en mevr. Pottjewijd. 
  

Boekenmarkt 
Boeken, puzzels, CD"s , DVD's kunt U iedere woensdagmorgen inleveren in de hal van de kerk of 
zondags meenemen naar de kerkdienst. Er staat een krat in de hal waar U het in kan doen. Alvast 
bedankt voor Uw medewerking.                                                                  De boekenmarkt commissie. 
 
Bedankt (I) 
Heel hartelijk dank voor de bloemen, die ik van Ichthus mocht ontvangen. Ook voor de kaarten en 
vele telefoontjes, mijn  dank. Met goede wensen voor onze gemeente en een groet, Douwe  
Moorlag. 
  
Bedankt (II) 
Hartelijk dank voor het mooie bloemstukje en de kaarten die wij vanuit de gemeente mochten 
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksfeest.                                                 Gerrit en Anny Klaassen 
  
Meeleven 
Donderdag 11 april is mijn lieve echtgenoot, Johan Oosterheert, opgenomen in de Bleerinck, 
Spehornerbrink 1 te Emmen. Hij woont vanaf nu op afdeling de Marelhof en heeft daar een eigen 
appartement, nummer 31.                                                    Hartelijke groet, Leny Oosterheert-Kuipers 
  
 



Zendingsbusjes inleveren: 21 april 
Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda in Zambia. Mirte Kajim 
heeft daarover een korte presentatie gegeven op 17 maart in de dienst. 
Vanaf 21 april kunt u de busjes weer inleveren, ook als het busjes zijn van voorgaande jaren. 
We raken steeds meer busjes “kwijt” omdat ze niet (meer) ingeleverd worden. Daardoor kwamen we 
dit jaar zelfs busjes te kort. 
Als u liever geld overmaakt, of als er geen busje meer was om mee te nemen, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 ten name van ZWO-Ichthus-Emmermeer 
onder vermelding van Lilanda. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan dit project.          

Jannes Hut (voorzitter ZWO Ichthus-Emmermeer) 
  
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 collecte 14 april 
De opbrengst was: 1e € 112,98 (KiA: JOP) en 2e € 129,70 (wijkkas).  
  
Collecte 28 april 
Op 28 april is eerste collecte voor de slachtoffers van cycloon Idai en de tweede voor PGE. 
De ramp in Mozambique, Malawi en Zimbabwe trof al meer dan 3 miljoen mensen. Met uw financiële 
hulp zijn lokale kerken in staat om hulp te verlenen door middel van voedsel, water, kleding, 
onderdak en medicijnen. 
Deze ramp is enorm groot en het eind is helaas nog lang niet in zicht. Er is op diverse plekken cholera 
uitgebroken en oogsten zijn weggespoeld vlak voor oogsttijd. 
In totaal kwamen al meer dan 750 mensen om en raakten zo'n 400.000 mensen hun huizen kwijt. De 
getroffenen - vooral diegenen in afgelegen gebieden - hebben dringend behoefte aan voedsel, water, 
kleding, onderdak en medicijnen. 
Daarom vragen wij u om uw steun in gebed en gaven. 
  
Helpende Hand 
Een week geleden kregen onze gezinnen een uitnodiging van een jeugd van PG Emmen om te komen 
eten in Ichthusop 5 april. 
We waren van onze kant met 12 personen waarvan 3 teamleden. 
De jeugd had goed haar best gedaan en iedereen heeft genoten. 
Bedankt mede namens onze gezinnen.                                                 Het team van „De Helpende Hand" 
  
Maaltijd van ontmoeting 
Vorige week donderdag 11 april hebben we alweer de vierde keer „De Maaltijd van Ontmoeting" 
gehad in de Zeihuuvzaal. Het was heel gezellig met ruim 50 personen. Ook de tafel was weer rijkelijk 
voorzien van allerlei lekkers uit diverse landen. 
Een minpuntje waren de rechauds. Vorige keer hadden we nieuwe busjes gekocht met brandpasta 
om die in de branders te zetten. De vorige waren zo verroest dat we die niet meer met goed fatsoen 
konden gebruiken. Helaas waren deze busjes onvindbaar en moesten we, zoals voor ons ook al was 
gebeurd de officiële brandpotjes gebruiken. 



Verzoek van ons, mocht iemand de  rechauds gebruiken, kan en mag natuurlijk maar wilt U het even 
aan mij (Nolly) melden dan kunnen we zorgen dat er nieuwe potjes zijn die we de eerste keer steeds 
kunnen bijvullen totdat ze weer niet om aan te zien zijn. Bedankt voor de medewerking.          Nolly  
  
Het Vakantiebureau 
De reserveringen voor de verschillende vakantiearrangementen komen volop binnen.  Voor 
mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie hebben we nog plaats in juni. Ook later 
in het seizoen zijn er nog diverse mogelijkheden! Ook in de vakantieweken van Bijzondere Vakanties 
(ons tweede vakantielabel) hebben we nog enkele plekken vrij voor senioren en senioren met een 
zorgvraag. Meer weten over deze vakanties? Laat het ons weten!   Informatie kunt u vinden op: 
www.hetvakantiebureau.nl 
Er zijn voor het aanstaand vakantieseizoen nog diverse vacatures. Met name voor gediplomeerde 
zorgvrijwilligers.  De actuele vacaturelijst vindt u op: vacatures Hetvakantiebureau.nl 
Informatie kunt u ook opvragen bij Gea Warringa (tel. 647677), Geb en Ria Bril  (tel. 632106) en 
Tineke Seigers (tel. 620300). 
  

 
 

 
  
 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 10 mei 2019 


