
Zondag 19 mei 2019 
Week 21 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dames G. van Engen en R. de Roo 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames A. Wubs en E. Vos 
Diakenen:  Dames M. Hut en N. v.d. Kamp 
Lector:   Mevr. A. Knigge 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr. H. Beukers en mevr. J. Staal 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Di: 14.30 uur: Dienst Heidehiem: Ds. J. de Valk, organist R. Elling 
Wo:  08.30 uur: Interieurverzorging: team 3 
Wo: 15.00 uur: Moderamen 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  E. Veerbeek/J. Wijnholds 
       Schakel bezorgen: Mevr. A. Knigge 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: Dhr. en mevr. Altena 
  
Komende diensten:  
Zondag 26 mei 10.00: De heer M. Westerduin 
                                                   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 
Mevr. A ter Veen,  en de heer J. Oosterheert  
 
Opbrengst collecte  zondag 12 mei: 1e (diaconie) € 154,65 
2e  (PKN) € 137,75 
  
Bedankje: 
Voor  de kaarten, telefoontjes, bezoekjes en de zondags-bloemen mijn hartelijke dank. Het gaat heel 
goed met mij. 
Met vriendelijke groet Geert Geerlinks. 
 
Verhuizing: Wij zijn 14 mei jl. verhuisd vaar Heidehiem, Vossepad 270, 7822 BG Emmen. Ons 

telefoonnummer is 614151. Johan en Lena van Breeden. 

Pieter Flens is begonnen aan zijn kuur in verband met zijn ziekte, waar hij afgelopen zondag van 
heeft verteld. 
Voor hen die hem willen bemoedigen, hierbij zijn adres: Pieter Flens, Staartmees 27,                                        
7827 CE Emmen.   
 
We gaan weer fietsen, dinsdag 21 mei vanaf Ichthus om  13.30 uur bij goed weer!                                     
Henk en Martha Altena    
  

Helpende Hand 
Van de Emté Super mochten we vorige week zaterdag na sluiting het overschot ophalen. De heren 
van onze boodschappen-ploeg hebben dit in een busje die we van garage Misker mochten lenen , 
opgehaald en nu staat het opgeslagen en zullen we iedere week wat weggeven. 
Uit de mand in de Pauluskerk konden we een enveloppe met € 40,00 meenemen. 
Ook in onze mand lag enkele weken geleden naast producten 2x een briefje van € 5,00.                              
Voor alle gaven en giften heel veel dank. 
  
 



 
Zendingsbusjes 40dagentijd 
Er zijn inmiddels heel wat busjes ingeleverd, en overschrijvingen naar de bankrekening gedaan. Op dit 
moment is er € 1.300,-- bijeengebracht voor het project in Lilanda waar Mirte Kajim deze zomer met 
World Servants naar toe gaat om te bouwen aan 2 klaslokalen en 1 lerarenwoning. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Hebt u nog een busje thuis? Ze mogen nog steeds ingeleverd worden. (ook al is het van andere jaren) 
Eventueel komt Tinus Boerhof bij u thuis het busje ophalen. Wilt u hem dan even bellen op 0591-
611889 om dat af te spreken?  
ZWO Ichthus-Emmermeer, Jannes Hut, voorzitter. 
 
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.   
. 
  
Zondag 26 mei: Taizé-gebed in de Grote Kerk 
Op zondag 26 mei is er weer een Taizé-gebed in de Grote Kerk. Graag willen wij daarvoor iedereen 
uit Emmen uitnodigen, dus ook u. Het Taizé-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen, jong en oud, is van 
harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het 
oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel 
aandacht en stilte. Een viering die je raakt. Tot 26 mei 19.00 uur! 
  

Zomeravondzang met Valerius. Op zondagavond 26 mei a.s. om 19.00 uur organiseert het 
Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen een samenzangavond in het kerkelijk centrum ‘De 
Opgang’ aan de Mantingerbrink 199 in Emmen, wijk Bargeres. Dit als afsluiting van het seizoen. De 
entree is gratis, bij de uitgang is er een collecte. De begeleiding verzorgt organist Dirk Swama. Mw. 
Ina Klompmakers zal de verbindende teksten spreken. Het geheel staat onder leiding van dirigent 
Luuk Tuinder en uiteraard zullen de mannen zich van hun beste kant laten horen. U bent van harte 
welkom! 

  
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                            
Iena Pals  tel. 618687  kopij voor donderdag 17.00 uur     

Wijkredactie “Op Weg”                                                                                                                           
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel.619774. Kopij vóór 21 juni. 

  
 


