
Zondag 28 april 2019 
Week 18 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dames J. Strockmeijer en E. Veerbeek 
Voorganger:  Mevr. J. Keim-de Wit 
Organist/pianist Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Dames A. Wubs en E. Vos 
Diakenen:  Dames M. Hut en F. Boerhof 
Lector:   Mevr. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  De heer en mevrouw Altena 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthuskoor 
Di:   08.30 uur: Interieurverzorging: team 5 
Wo: 14.00 uur:  Achterom (slotmiddag) 
Do:  09.00 uur: Tuingroep 1 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  N. v.d. Kamp 
       Schakel bezorgen: T. Boerhof 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: D. Warringa /A. de Jonge 
  
Komende diensten:  
Zondag 5 mei 10.00:  Mevr. R Dekker-Averesch. 
                                                   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 
  
Mevr. H. Kroezen-Langejans en dhr. G. Geerlinks. 
 
Opbrengst collecte Witte Donderdag € 130,25 
Zondag 21 april: Kerk in actie: € 263,22 PGE € 185.60 
  
Bedankjes: 
-Mevr. M. Pottjewijd was erg blij met de bloemen die ze op eerste Paasdag van de Ichthus gemeente 
kreeg. Namens haar hartelijk dank hiervoor en ook voor de ontvangen kaartjes. 
 
- Hartelijk dank voor de mooie bloemen kaarten telefoontje bezoekjes, die wij van de gemeente 

mochten ontvangen het heeft ons zeer goed gedaan. Een hartelijke groet van Jan en Gré Venema. 

  
Club Achterom Op maandagmiddag 29 april is er geen club. Op woensdagmiddag 1 mei houden we 
onze slotmiddag voor de vakantie. We beginnen normaal om 14.00 uur. We doen eerst spelletjes en 
bingo en gaan later in de middag uit eten.                   
Na de vakantie komen we in afgeslankte groep weer terug. Hier over volgt nader bericht.                                                                                                                                     
Allen een goede vakantie toegewenst en de hartelijke groeten namens het bestuur Gré Bijker. 
  
Vakanties predikanten 
Ds. Janneke de Valk-Boerma is vrij van 27 april tot en met 12 mei. Ds. Gerben Kajim is vrij van 29 

april tot en met 6 mei. Van 27 – 29 april en van 7 tot en met 12 mei neemt ds. Kajim waar.                

Tijdens de week van 29 april tot en met 6 mei kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks 

(tel. 619774,   email: henniehendriks@zonnet.nl) 

  
Helpende Hand  -De laatste weken mochten we uit de mand in de hal veel producten meenemen. 
Ook enkele pasjes van Emté hebben we gekregen waarmee we korting op de boodschappen konden 
krijgen. Allemaal hartelijk dank hiervoor.  

-Op Goede Vrijdag hebben onze gezinnen extra producten gekregen om ook voor hun het Paasfeest 
een feestelijk tintje te geven. Het bedrag ( € 500,00 ) hebben we gekregen van                                                   



Stichting "it Kypmantsje". 
Welke producten we daarvoor hebben gekocht kunt u zien op de afbeelding op het infobord bij de 
trap. De stichting krijgt van ons een persoonlijk bedankje dat we vergezeld laten gaan met eveneens 
een afbeelding van de producten. 
                                                           

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. 
De volgende boekenmarkt willen we begin oktober houden                                                                   

Alvast bedankt voor uw medewerking.   

                                        
Gemeentereisje Ichthus, 19 september a.s. 

Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente-
dagtocht te maken. We hebben inmiddels een mooie route 
vol verrassingen 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, dit is inclusief ergens een verrassing, koffie met gebak, 
een lunch en afsluitend diner. Gaan er minder mensen mee, dan zal de prijs verhoogd worden, want 
de bus moet wel met elkaar betaald worden. 
Opgave kan vanaf heden bij Jantina Strockmeijer, tel 642715  
Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantina Strockmeijer en Gea Warringa 
 

Synagoge Emmen.                                                                                                                                              
Rond 4 en 5 mei vindt het herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet plaats. In 
het hele land komen vertellers, bewoners, nazaten en andere belangstellenden samen in huizen waar 
joodse plaatsgenoten voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog woonden en werkten. Ook 
verzetsverhalen komen aan bod.                                                                                                   Om te 
herinneren en te herdenken 
Niet zelden is een joods verhaal óók een verzetsverhaal en andersom. Er waren joden betrokken bij 
het verzet en onderduik werd vaak mogelijk gemaakt door betrokkenheid van verzetsmensen. 
Op 5 mei worden er in Emmen op verschillende plekken verhalen gedeeld. Onder andere het 

verzetsverhaal van Jacoba Omvlee. Zij liet in haar huis in Zuidbarge een familie uit Nieuw-Amsterdam 

onderduiken. Haar kleinzoon vertelt hierover. 

Aan het einde van de dag is er in de synagoge een gezamenlijke afsluiting van de middag. Er is dan 

gelegenheid tot elkaar ontmoeten en napraten.                                                                                                

Het programma wordt in Emmen voor de tweede keer georganiseerd door Stichting Emmer Sjoel 

(Sjemmesj) en deze editie met ondersteuning van het Joods Cultureel Kwartier.                                                 

Het hele Emmense programma vindt u op deze 

website: http://www.openjoodsehuizen.nl/nl/page/4410/emmen 

De bijeenkomsten duren maximaal een uur en zijn gratis toegankelijk.  

Zondag 5 mei, 19.00 uur is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat 63 
in Emmen, met veel samenzang van bekende geestelijke liederen. Voorganger in deze dienst is ds. 
Majoor van Hese uit Emmen. Met als thema:  Geeft vrede echt vrijheid ? Medewerking wordt verleend 
door het Chr.  Mannenkoor "Valerius" uit Emmen o.l.v. Luuk Tuinder. Organist: Reint Elling - Pianist 
Jan Lenselink. 

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 opnemen met Elona 
Bloemberg,(elonabloemberg1991@hotmail.com) 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.co 

https://synagoge-emmen.email-provider.nl/link/zlylskpt5k/zw9rirh4aj/g0bvxo8pzy/jxbdporoie/yvxfvpdusd


 

 

 

 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                               
Nelleke van der Kamp  tel. 640035  kopij voor donderdag 17.00 uur 

                                                                                                                                                
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer   E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                      
tel.619774. Kopij vóór 10 mei. 

  
 


