
De Schakel Zondag   12 mei 2019     Week 20     Jaargang 21  

 

Begroeting door:  Mevr. G. Wanders en mevr. A. Sijbom 
Voorganger:    Ds. P.G.M. Wiekeraad 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mevr. B. Beukers 
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. M. Hut 
Lector / Lectrice Dhr. H. Schiere 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Di:      8.30 uur  Interieurverzorging: dames Venema, Donker, Warringa en Feunekes  
Do:   13.00 uur  Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Schiere 
Zo:   11:00 uur Koffieschenken: dhr. en mevr. De Vries 
  

Komende diensten  
Zondag 19 mei om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim.   
  
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..... 
Mevr. Andriessen en mevr. Veerbeek. 
  

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 5 mei 
De opbrengst was: 1e € 136,77 diaconie) en 2e € 120,92 (PGE).  
  

Gift 
Ontvangen via de heer Keim van mevrouw B. een gift van €10,00 voor de wijkkas.  Hartelijk dank!  
 
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 boekenmarktcommissie. 
  
Bedankt  
Hartelijk dank voor de bloemen die wij 28 april van de Ichthus-gemeente mochten ontvangen.  
Voor verdere behandeling ga ik naar het UMCG in Groningen.                                Henny Kroezen  
 



Meeleven 
Ank Andriessen, partner van Jan de Graaf, ontvangt vandaag de bloemen. Zij is van de week verhuisd 
naar het zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg, omdat het thuis niet meer ging. 
Wij wensen haar en Jan sterkte met deze moeilijke situatie. De bloemen zijn bedoeld als een hart 
onder de riem voor hen beiden en met name Ank. 
  

Fietsen: 14 mei 
We gaan weer fietsen dinsdag 14 mei om 13.30 vertrek bij Ichthus bij goed weer.  
Henk en Martha Altena  
  

Geloof en een hoop bitterballen: 12 mei 
Ben je tussen de 25 en 35? Kom dan vanmiddag 12 mei naar Geloof en een hoop bitterballen! Geloof 
en een hoop bitterballen is een initiatief van enkele 25-35 jarigen die meet-ups organiseren, die 
laagdrempelig zijn en waar alle ruimte is voor ontmoeting en verdieping. Waar gesprek over geloof 
en leven gevoerd kan worden en altijd bitterballen aanwezig zijn. Op 12 mei zitten we in Grand Café 
Plein van 16.00-18.30 uur. Het thema dit keer: Music that matters! Elkaar verhalen vertellen en 
ontmoeten rond muziek die voor jou van belang is. Voor info kan je contact opnemen met Cedric, 
0623807573. Tot 12 mei. 
  

Voorjaarsviolet 
  

Een tulpenkoor zingt door de velden, 
hoor je het opgetogen lied? 

ze willen speels nieuw leven melden, 
zijn troosters in verdriet. 

 

Gedragen door het stevig blad 
heffen ze zich naar boven 

terwijl ze in een kleurenschat 
hun goede Maker loven. 

 

Onzichtbaar is hun Dirigent 
maar zichtbaar is de maat 

waarmee hij leven tot zich wendt, 
de adem die ontstaat! 

 

Hoor je het zingend tulpenkoor, 
zie je het violet? 

hun lied gaat elke lente door 
en eindigt in gebed.  

  

(Coby Poelman-Duisterwinkel)  
 
  

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 21 juni 2019 


