
De Schakel Zondag   2 juni 2019     Week 23     Jaargang 21  

 
  

 Begroeting door:  Mevr. T. Hollander en dhr. H. Hollander 
Voorganger:    Ds. G.G. Rohaan– van der Kamp  
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mevr. J. Alberts 
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof en mevr. G. Venema 
Lector / Lectrice Mevr. N. Feenstra 
Koster:    Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  Dhr.  F. Knigge en dhr. J. Post 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Wo: 19.30 uur  Kerkenraad 
Do:    8.30 uur  Interieurverzorging: dames J. Donker.  T. Groenwold, M. Altena,  A. van vondel  
                            en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. N. van der Kamp 
Zo:   11:00 uur Koffieschenken: dhr. J. Hut en mevr. T. Groenwold 
  
Komende diensten  
Zondag 9 juni om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim. We vieren dan met elkaar de uitstorting van 
de Heilige Geest. Het begin min of meer ook van de gemeenschap om Christus heen. Een feestelijke 
dienst waard! Iedereen is van harte welkom en neem gerust vrienden en vriendinnen mee!  
  
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.  
  
 

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 . 
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Dhr. Feunekes en dhr. Van Manen. 
  
Opbrengst collecte 26 mei 
De opbrengst was: 1e € 131,35 (diaconie) en 2e € 108,60 (PGE).  
  

Ko wordt gedoopt! 
Op zondag 16 juni zal Hermannes Kornelis Aart, Ko, Vellinger gedoopt worden. Ko is de zoon van 
René en Evelien Vellinger-Wiersema. Iedereen van harte welkom in deze feestelijke dienst! 
  

Welkom 
Wij heten van harte welkom in onze gemeente:  mevrouw E. Wolters-Jager, Middenhaag 227,  
7815 NH Emmen. 



  

Bedankt  (1) 
Hartelijk dank aan de Ichthus gemeente voor de mooie bos bloemen die ik heb mogen ontvangen,  
ik was er erg blij mee.                                                                                                        Elisabeth Veerbeek 
  
Bedankt  (2) 
Hartelijk dank voor  de prachtige bos bloemen voor mijn 93e. verjaardag op 18 mei 2019.    
                                                                                                          C. Bosma (Veenkampenweg 262, Emmen) 
  
Bedankt: met veel Ichthus warmte 
Dankbaar zijn wij voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van onze moeder en 
schoonmoeder. De warmte heeft ons goed gedaan.                                              Gerrit en Mania Fleming 
  

Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode 
In de maanden juli en augustus worden er iedere woensdagmorgen weer koffie-ochtenden 
georganiseerd.  
We vragen hiervoor per keer 2 mensen die willen helpen: kopjes klaar zetten en koffie schenken, 
afwassen en opruimen. Bovendien zoeken we nog per keer 1 sterke man, die om 9.30 uur wil komen  
helpen om de tafels en stoelen klaar te zetten en tegen 11.00 weer op te ruimen.Graag opgave op de 
lijst die in de hal van de kerk ligt.                                                                      Organisatie: Gea Warringa 
  
Toekomst Ichthus: laten we allemaal meedoen! 
Het afgelopen jaar zijn er tijdens het nadenken over de toekomst van Ichthus veel ideeën naar boven 
gekomen. Het voorstel is nu dat die ideeën de komende tijd in drie groepen worden uitgewerkt: alle 
ideeën rond de kerkdienst (bijvoorbeeld het houden themadiensten, veel muziek in de diensten, 
vernieuwende naast klassieke diensten, jeugddiensten, persoonlijke verhalen in de diensten etc.) 
worden door een nieuw te vormen werkgroep rond de kerkdiensten uitgewerkt en georganiseerd. 
Alle ideeën rond verdieping en ontmoeting (bijvoorbeeld gesprek rond Jezus, zomeravondmaaltijden, 
de bijbel dichterbij etc.) door de bestaande groep Ontmoeting en Inspiratie, die versterkt zal worden 
door enkele nieuwe leden die vooral de activiteiten rond Ontmoeting meer aandacht zullen geven. 
Alle ideeën rond omzien naar elkaar (nog meer de vraag naar pastoraat met elkaar op het spoor 
komen, een centraal nummer etc.) worden uitgewerkt door de ambtsgroep Pastoraat. Inspirerende, 
vitale ideeën! Ideeën die mensen nodig hebben om uitgewerkt te worden. Daarom ook hier een 
oproep aan alle leden van Ichthus, in welke betrokkenheid tot nu toe ook lid, om mee te doen! Meld 
je aan als een van de drie sporen je interesse heeft en het je leuk lijkt om op de een of andere manier 
daaraan bij te dragen! Laat het weten aan een van beide predikanten of de scriba. Laten we samen 
de toekomst van Ichthus vormgeven! 
  
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: 4 juni 
Bij droog weer gaan we weer fietsen op dinsdag 28 mei vertrek bij Ichthus om 13.30 uur                                                            
                                                                                                                                   Henk en Martha Altena  



 
Zang– en evangeliedienst in de Kapel: 2 juni 2019 
Vanavond 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. 
  

  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Hemelvaart 

Jezus’ werk op aard’ is nu gedaan. 
Hij offerde Zijn leven voor mijn zonden. 
Hij moet nu weer naar Zijn Vader gaan, 
om er plaats te maken voor gewonden. 

  
De broeders, saam met Hem vergaard, 

ontvangen opdracht om te gaan, 
in stad en land en over heel de aard’ 

te zeggen wat Hij voor ons heeft gedaan. 
  

Belofte van de Geest hebben ze ontvangen. 
En aangestoken door die woorden, 

brandt een ieder van verlangen 
om te gaan zeggen wat ze hoorden.  

  
 

 

Dan leren we zingen van de Heiland, 
die ons verloste uit alle nood. 

Dan zijn we vrij van zond’ en vijand, 
en prijzen Hem. Zijn naam is groot.  

  
Het Pinksterfeest is nu aanstaande. 
De Geest is uitgestort op alle vlees. 

Die Geest maakt mensen nog steeds gaande 
om anderen te wijzen op het eeuwig feest. 

  
Nog hebben we genadetijd. 

We zijn nog in het heden en we leven. 
Snel is het dat de tijd voortschrijdt. 

Laten we ons leven in Gods handen geven.  

(Wim Roelofsen) 

 


