
Zondag 5 mei 2019 
Week 19 Jaargang 21
  
 
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Pinkster 
Voorganger:  Mevr. R. Dekker-Averesch, Vriezenveen. 
Organist/pianist Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Mevr. J. Alberts en dhr. Tj. Reitsma 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. G. Dost 
Lector:   Mevr. M. Altena 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  De heer en mevrouw Venema 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthuskoor 
Wo: 19.30 uur: Diaconie en pastoraat 
Do:  08.30 uur: Interieurverzorging: team 6 
  
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  M. Altena/G. Strootker 
       Schakel bezorgen: H. Altena 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: dhr. en mevr. Dost 
  
Komende diensten:  
Zondag 12 mei 10.00: Ds. P.G.M. Wiekeraad 
                                                   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 
Dhr. H. Hoekstra en mevr. A. Veldman-Holtman. 
  
Opbrengst collecte  zondag 28 april:1e collecte  € 184,27, 2e collecte € 103,69. 

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) 

  
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.   
 
De Helpende Hand  
Enige tijd geleden mochten wij weer een aantal potten huisgemaakte jam ophalen. 
Daar wij 1x per 4 weken zoet beleg uitdelen kunnen we nu weer maanden vooruit. 
Ook vonden  we in de mand 2 briefjes van € 5,00. 
Voor alle giften en gaven heel veel dank. 
 
Ter informatie aan de gemeente. 
Het verslag van de ‘”Ringbijeenkomst” (de oude classis) van 13 februari 2019 staat op de 
website Ichthus Emmermeer. 
De volgende bijeenkomst is op 15 mei a.s. in Ichthus. 
Wellicht dat er vanuit de gemeente hier belangstelling voor is. 
Hartelijke groet, Hennie Hendriks    
  
 
 



 
 

Fietsliefhebbers, dinsdag 7 mei,  bij goed weer,  gaan we weer fietsen. 
Vertrek vanaf Ichthus om 13.30 uur.  Groet Henk en Martha Altena.  
 
Expositie “Mens” (mei/juni/juli 2019)    
Mijn naam is Gea Berends. Ik fotografeer al heel lang, eerst analoog (en zelf ontwikkelen en 
afdrukken in de donkere kamer) maar nu ook al weer  heel wat jaren digitaal. Mijn partner en 
ik hebben door de jaren heen veel gereisd, zowel binnen als buiten europa. Tijdens deze 
reizen heb ik mensen gefotografeerd in hun sociale omgeving.  
In de meeste gevallen was men zich niet bewust van het feit dat er een foto werd 
gemaakt.Voor mijn gevoel ontstaan dan juist de mooiste beelden. 
In de hal hangt een lijst waarop de foto’s zijn genummerd zodat bekend is waar de foto’s zijn 
gemaakt. 
Geniet ervan,  het is een afspiegeling van de diversiteit aan volkeren/mensen die op onze 
mooie aarde bestaat! 
  
 
Zondag 5 mei, om 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. 

Synagoge Emmen.  
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 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.  

 
Het Vakantiebureau 
De reserveringen voor de verschillende vakantiearrangementen komen volop binnen.  
Voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie hebben we nog plaats in de 
volgende weken: 
1-8 juni                De Heerenhof in Mechelen 
8-15 juni              Dennenheul in Ermelo   
29 juni - 6 juli       De Heerenhof in Mechelen 
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  
 
Actuele vacatures voor vrijwilligers hetvakantiebureau: 
Er zijn voor het aanstaand vakantieseizoen nog diverse vacatures, met name voor 
gediplomeerde zorgvrijwilligers.  
Wie heeft er zin om een fijne vakantieweek door te brengen met en voor gasten die het zo 
nodig hebben. Bij voldoende aanmeldingen kunnen ook gasten van de wachtlijst mee op 
vakantie! 
De actuele vacaturelijst vindt u op:                                                           
hetvakantiebureau.nl/over-ons/vacatures 
Informatie kunt u ook opvragen bij Gea Warringa tel. 647677 
  
 

https://synagoge-emmen.email-provider.nl/link/zlylskpt5k/zw9rirh4aj/g0bvxo8pzy/jxbdporoie/yvxfvpdusd
http://www.hetvakantiebureau.nl/
file:///C:/Users/geawa/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/18730/Attachments/vacatures%20Hetvakantiebureau.nl
file:///C:/Users/geawa/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/18730/Attachments/vacatures%20Hetvakantiebureau.nl


 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com   Iena Pals  tel. 618687                             
kopij voor donderdag 17.00 uur                                                                                           
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                      
tel.619774. Kopij vóór 10 mei. 


