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Begroeting door:   
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr. Els Jipping en dhr. D. Heyse  
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en mevr. N. van der Kamp 
Lector / Lectrice Mevr. G. Warringa 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Dhr.  R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma:  19.30 uur Gebedsgroep 
Di:      8.30 uur  Interieurverzorging: mevr. J. Geerlinks, mevr. M. Hoving en mevr. C. Strootman 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. E. Hasper 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. H. Hendriks 
Zo:   11:00 uur  Koffieschenken: Dien en Jan Post 
  
Komende diensten  
Dinsdag 18 juni in Heidehiem om 14.30 uur met mevr. J. Keim-De Wit en dhr. Ziengs als organist.   
Zondag 23 juni om 10.00 uur in Ichthus met ds. J. de Valk-Boerma.   
  
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. Bouland-Waninge en de familie Gerrits. 
  
  

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 . 
  
Opbrengst collecte 9 juni 
De opbrengst was: 1e € 164,80 (Kerk in Actie: zending) en 2e € 134,14 (PGE).  
  
Afscheid 
Lieve mensen van Ichthus. Ik wil jullie ook namens mijn kinderen, bedanken  voor de warmte die we 
gevoeld hebben , na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en Opa Koos. We voelden ons 
gedragen door gebed, bezoekjes, telefoontjes en het prachtige bloemstuk van de kerkenraad, ook 
jullie aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst heeft ons geraakt.  
We proberen de draad weer op te pakken, maar moeten nu verder zonder Koos. Koos zei altijd: Heb 
vertrouwen, Het komt goed, en in dat vertrouwen ga ik verder.                                   Janny Middeljans  
  
 



Bedankt  
Hartelijk bedankt voor de mooie  bos bloemen die ik van de gemeente  mocht ontvangen.  Gelukkig 
gaat het de goede kant op met mijn gezondheid.  Nog een paar controles in het ziekenhuis en we 
hopen op positief bericht.                                                                          Hartelijke groet van Jan Feunekes 
  
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. 
  
Afscheid 
Volgende week zondag zal het de laatste keer zijn dat ik als organist in Ichthus speel. We gaan 
namelijk binnenkort verhuizen naar Renswoude en dan is de afstand heel wat groter dan de huidige 
afstand van Stadskanaal naar Emmen! Dan lukt het dus niet meer. Daarom moet ik nu afscheid gaan 
nemen en dat vinden mijn vrouw en ik best jammer. We zijn in de loop van de jaren toch wel deel 
geworden van de Ichthus-gemeenschap en hebben veel mensen leren kennen. 
Ik weet niet precies hoe lang ik hier de gemeentezang mocht begeleiden, maar het zal ongeveer 
twaalf jaar geleden zijn dat ik via Henk Schiere gevraagd werd. En ik heb met veel plezier regelmatig 
op de orgelbank plaats genomen en heb geprobeerd het orgel te laten zingen en jubelen tot Gods 
eer. En als dat lukte dan kon je dat horen aan de gemeentezang: uit volle borst en met enthousiasme 
werd er dan gezongen. De lof aan God is voor mij altijd de belangrijkste motivatie geweest om 
muziek te maken en ik hoop dat dat ook de komende jaren zo zal blijven. Ik wens u allen alle goeds 
en vooral de zegen van de Heer.  Ga met God en Hij zal met u zijn.                                  Wim Kramer 
  
Zomerkoffie-ochtenden 
Fijn dat de lijst met medewerkers voor onze zomer-ontmoetingen op de woensdagochtend al bijna 
vol is. We hebben voor 10 juli en 17 juli nog een koffie-schenkster nodig en voor 14 augustus nog een 
sterke man die de stoelen wil klaar zetten en opruimen. 
  
Fietsen: 18 juni 
Bij droog weer gaan we weer fietsen op dinsdag 18 juni vertrek bij Ichthus om 13.30 uur                                                       
                                                                                                                               Henk en Martha Altena  
  
  



De liefde van God voor mensen 
  
Wij mogen naar Uw woord verlangen 
dat liefde geeft, geborgenheid. 
Geef ons het teken in de tijd 
dat angst ons niet meer kan omvangen. 
  
Zo ruim, zo onbezorgd te leven, 
dat angst niet bij ons binnenkomt, 
in alle vreugd in ons verstomt: 
U wilt Uzelf zo aan ons geven. 
  
Maak ons vol liefde voor elkaar, 
dat wij elkaar het leven laten 
en over zorgen samen praten. 
Zo maken wij de opdracht waar: 
Uw goedheid delen, samen zijn, 
de wereld goed voor groot en klein. 
  
  
Frans den Harder 
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