
De Schakel Zondag   26 mei 2019     Week 22     Jaargang 21  

 
  

Begroeting door:  Mevr. M. Altena en dhr. H. Altena 
Voorganger:    Dhr. M. Westerduin 
Organist:  Dhr.  H. Vink 
Ouderlingen:   Dhr. D. Heyse en mevr. B. Beukers 
Diakenen:  Mevr. G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector / Lectrice Mevr. T. Luchies 
Koster:    Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  Fam.  Lanting 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Wo:   8.30 uur   Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. J. Donker en mevr. A. van Vondel 
Do:    9.00 uur  Tuingroep 1 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. G. Bijker en mevr. J. Buitenga 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Venema 
Zo:   11:00 uur Koffieschenken: Martha en Henk Altena 
  
Komende diensten  
Zondag 2 juni om 10.00 uur in Ichthus met ds. Rohaan van der Kamp.   
  
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. Reitsma en de familie Van Breeden. 
  
Opbrengst collecte 19 mei 
De opbrengst was: 1e € 122,08 diaconie) en 2e € 120,89 (wijkkas).  
  

Oppas 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat 
er voor hen oppas is?  
U kunt dit aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com . 
  
Afwezigheid ds. Gerben Kajim 
Van woensdag 29 mei tot en met zondag 2 juni is ds. Gerben Kajim enkele dagen vrij. Voor dringende 
vragen en situaties kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (619774). 
  
Bedankt  
Johan Oosterheert bedankt hierbij de Ichthusgemeente voor de bloemen die hij afgelopen zondag 
heeft gekregen. De verzorgsters van  de Bleerinck hebben ze op een vaas gezet en staan nu mooi in 
de huiskamer op tafel. Ieder kan er nu van meegenieten.                                                Groet van Johan.  
  



Onlangs werd ik verrast met een prachtige bos bloemen van de kerk. Daarvoor m’n hartelijke dank. 
Behalve wat lastige kwaaltjes gaat het goed met ons beiden. Dat houden we graag zo. 
                                                                            Met een vriendelijke groet, Anneke Veldman (en partner ).  
  
Kindernevendienst 
Helaas: Geen kindernevendienst meer, behalve bij Pasen, Kerst en Pinksteren. Na enkele jaren 
kindernevendienst op vraag aangeboden te hebben, heeft de kerkenraad besloten om vanaf heden 
bij de reguliere diensten geen kindernevendienst meer aan te bieden. Een moeilijk en pijnlijk besluit, 
maar door het ontbreken van kinderen in de diensten en het stoppen van enkele leidsters is dit de 
enige mogelijkheid. Bij de diensten met Pasen, Kerst en Pinksteren hopen we nog wel 
kindernevendienst aan te kunnen blijven bieden. Ook op deze plek willen wij iedereen die zich met 
hart en ziel heeft ingezet de afgelopen jaren van harte dankzeggen! 
  
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 volgende boekenmarkt willen we begin oktober houden.                                                    
                                                                                                                                   De boekenmarktcommissie. 
  
Fietsen: 28 mei 
Bij droog weer gaan we weer fietsen op dinsdag 28 mei vertrek bij Ichthus om 13.30 uur                                           
                                                                                                                                      Henk en Martha Altena  
  
Taizé-gebed in de Grote Kerk: 26 mei 2019 
Vanavond is er weer een Taizé-gebed in de Grote Kerk. Graag willen wij daarvoor iedereen uit 
Emmen uitnodigen, dus ook u. Het Taize-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! 
  
Zang– en evangeliedienst in de Kapel: 2 juni 2019 
Zondag 2 juni 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. Wijnsma uit Emmen. De dienst heeft als thema : Taal des Heeren, 
Stralende taal. Medewerking wordt verleend door het „Ichthus koor” Emmen onder leiding van 
Frits Vuchteveen. De organist/pianist is Dick Swama. 
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
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