
Zondag 23 juni 2019  
Week 26 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dames C. Bloemberg en I. de Jong 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist/pianist Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Dhr. Tj. Reitsma en mevr. J. Keim 
Diakenen: Dhr. en mevr. Fleming, F. Boerhof,                                      

G. Venema, M. Hut en H. Beukers 
Lector:   Mevr. D. Post 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Dhr. en mevr. Altena 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Do:  08.30 uur: Interieurverzorging: team 3 
Do: 13.00 uur: Tuingroep 1 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  F. Huizinga/R. Buwalda 
       Schakel bezorgen: Dhr. D. Warringa 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: Dhr. en mevr. v.d. Kamp 
  
Komende diensten:  
Zondag 30 juni 10.00: Ds. K.H.W. Klaassens 
                                                   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 

De heer en mevrouw  van Duijvenbode en de heer  P.  Flens.  
 
De 1e collecte is voor Hospice ‘t Huis van Heden in Emmen 
Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil thuis sterven. Als dat niet kan en als opname in een ziekenhuis      
of andere instelling niet meer zinvol of gewenst is, biedt het hospice een uitstekend alternatief.             
Ernstig zieke mensen met nog een korte levensverwachting kunnen in een hospice hun laatste 
maanden, weken of dagen doorbrengen. 
Het hospice ’t Huis van Heden in Emmen biedt sinds dit jaar plaats aan vijf gasten, zoals de zieken 
genoemd worden. Iedere gast heeft een eigen kamer met ruime badkamer en toilet. De dagelijkse 
verzorging wordt gedaan door vrijwilligers, samen met familie, vrienden en kennissen van de gast. 
Voor verpleegkundige en medische zorg wordt een beroep gedaan op de thuiszorg en de huisarts.                           
In dit “bijna-thuis” huis is alle verzorging erop gericht om het sterven zo vredig en natuurlijk mogelijk                 
te laten verlopen. 
Iedere gast betaalt voor het verblijf in het hospice een eigen bijdrage van € 40,00 per dag. De eigen 
bijdrage dekt slechts een deel van de kosten. Het tekort wordt aangevuld door giften en donaties van 
instanties, bedrijven en particuliere donateurs. 
Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. 

  

Opbrengst collecte 16 juni: 1e € 150,65     2e € 149,75 
  
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.   
  
Fietsen: Bij droog weer gaan we weer fietsen op dinsdag 25 juni vertrek bij Ichthus om 13.30 uur. 
Henk en Martha Altena  
  
Helpende Hand. Gevraagd ! 
Karine, 1 van onze medewerkers bij het klaarmaken en uitdelen van de pakketten gaat verhuizen naar 
Hardenberg. Hierdoor kan ze zich niet meer inzetten voor deze taak. Wie van u wil deze plaats 
innemen ? U heeft 4 weken  "dienst " en daarna 12 weken vrij. Het is heel dankbaar werk. 



Mocht u eerst meer informatie willen dan kunt u dit aan mij (Nolly) vragen. 
De eerstvolgende keer dat Karine dienst zou hebben is na de vakanties. We hopen dat we dan een 
van u kunnen en mogen begroeten binnen ons team. 
Graag tot horens en ziens, Nolly van Zanten-Feenstra 
  
Kliederkerk 30 juni in de velden van Keistraat 22 te Zuidbarge. Zondag 30 juni is er weer een 
Kliederkerk! Deze keer is het in de velden van Keistraat 22 in Zuidbarge. Het thema van deze 
Kliederkerk is: Waar kun je op bouwen? Het gaat over het verhaal van bouwen op de rots of op zand. 
Deze middag zullen er tal van leuke activiteiten te doen zijn voor (groot)ouders samen met hun 
(klein)kinderen. Wat dacht je van een speurtocht?! Op allerlei manieren bouwen, een muur van 
mensen maken, het slagroomspel! We sluiten de middag af met een korte viering en een gezamenlijke 
maaltijd. 
De Kliederkerk is kerk, maar dan heel anders, bedoeld voor kinderen van 0 t/m 12 jaar samen met hun 
ouders, grootouders en andere begeleiders uit heel Emmen en ver daarbuiten! Toegang is gratis, er 
staat wel een bus voor een vrijwillige gift. Dus kom allemaal van 15.00 uur tot 17.00 uur naar Keistraat 
22, want dit wil je niet missen! 
  

Nederland viert in 2020: 75 jaar Bevrijding! 
Zingen in de mooiste kerken van Nederland omdat Nederland 75 jaar is bevrijd! Wat een schitterend 
moment om dit samen te vieren met muziek en zang. 
Daarom zal er in januari 2020 een gemengd projectkoor starten waar jong en oud in mee kunnen 
zingen! 
We gaan prachtige liederen zingen die met vrede en bevrijding te maken hebben. Wie wil dit nu niet? 
U kunt dit heugelijke feit met ons mee vieren en u nu al aanmelden voor dit gelegenheidskoor.          
We gaan o.a. repeteren in de regio’s  Hardenberg,  Nunspeet,  Amersfoort, Veenendaal, regio 
Krimpen, Sliedrecht, Middelharnis en Goes! 
De repetities vinden 1 maal per maand plaats en starten in januari 2020. U ontvangt dan alle 
informatie met de muziek en oefenbestanden voor thuis. 
De concerten zullen plaats vinden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag in 2020. 
Voor meer informatie en opgave verwijs ik u naar de site: www.grootbevrijdingskoor.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 9 augustus 

  
 
 
  
 

http://www.grootbevrijdingskoor.nl/

