
De Schakel Zondag   30 juni 2019     Week 27     Jaargang 21  

 
 Begroeting door:  Mevr. J. en dhr. G. Geerlinks 
Voorganger:    Dhr. K.H.W. Klaassens 
Pianist:  Dhr.  B. Melis 
Ouderlingen:   Mevr. E. Vos en mevr. J. Alberts 
Diakenen:  Mevr. N. van der Kamp en dhr. H. Beukers 
Lector / Lectrice Dhr. G. Renkema 
Koster:    Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Fam.  Venema 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep bij familie Breekveldt (Sleedoorn 10) 
Wo:   8.30 uur  Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. J. Donker en mevr. A. van Vondel 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. R. Lanting 
Zo:   11:00 uur Koffieschenken: dhr. R. Wanders en mevr. J. Boeijenga 
  
Komende diensten  
Zondag 7 juli om 10.00 uur in Ichthus met ds. Lourens.   
  
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..... 
Fam. Zijnge en dhr.  De Vries 
  
Opbrengst collecte 23 juni 
De opbrengst was: 1e € 134,00 (Huis van Heden) en 2e € 105,00 (PGE).  
 
 

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 . 
  
Ziek 
Mevr. J Staal –Niemijer (Hagedoorn 53) is ernstig ziek zij ligt momenteel nog in het ziekenhuis in 
Almelo. Als u een kaart naar haar wilt sturen kan dat naar het adres van de kinderen. Het adres is:    
Mevr. J Staal-Niemijer  p/a De Reiger 10, 7609 WE Almelo. 
  
Dank 
Bijzondere leden van de  Ichthus in Emmermeer. Naar aanleiding van onze  verhuizing  naar Borger 
willen wij (Joop & Wouke van Manen) u allen zeer veel dank zeggen  voor de fijne mensen  
die wij mochten ontmoeten, en nemen deze gedachten  graag mee  naar ons nieuwe adres.  
Fam. J.van Manen-van de Bovenkamp, Grote Brink 2, 9531 AL  Borger.  
  



Bedankt 
Wat bijzonder en hartverwarmend was de manier waarop de gemeente vorige week afscheid heeft 
genomen van mij als organist van Ichthus. Wat een prachtig bloemstuk was er gemaakt. Fantastische 
combinatie van bloemen en orgelpijpen. Wat is daar veel tijd en liefde aan besteed! De cadeau-
bonnen van de gemeente en het Ichthuskoor waren ook een verrassing. We willen u allen nogmaals 
bedanken. Het was altijd met veel plezier om in Ichthus te spelen. Hou de lofzang gaande!                                                                            
                                                                                                                                                        Wim Kramer  
 
Bedankt 
Afgelopen zondag kregen we de bloemen, dit was een hele verrassing voor ons. We  willen 
Ichthus hier heel hartelijk voor bedanken.                                                 Arie en Rineke van Duijvenbode 
  
Bedankt!  
Vorige week zondag mochten wij uit de mand een aantal spaarkaarten met zegels voor gratis 
boodschappen bij COOP en zegels voor keukentextiel. Verder zat tussen één van de kaarten nog een 
gift van € 20,00. Allemaal hartelijk dank hiervoor.                               Het team van „De Helpende Hand" 
 
Bedankt 
Onlangs werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen vanuit Ichthus. Hartelijk bednkt. Het 
deed ons goed.                                                                                                               Wim en Sieta Gerrits 
  

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 
Wegens vakantie stoppen we met de fietstochten op dinsdagmiddag. Goede vakantie voor iedereen.                                
                                                                                                                                        Henk en Martha Altena  
  

Kliederkerk 30 juni in de velden van Keistraat 22 te Zuidbarge  
Vandaag, 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?! 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 – 17.00 uur naar Keistraat 22, want dit wil je niet missen! 
 
Taizereis 21-28 juli 2019: Er is nog plek 
De Taizéreis gaat dit jaar door! Op zondag 21 juli zullen vroeg in de morgen enkele jongeren uit 
Emmen vertrekken voor een reis naar Taizé, waar zij een week zullen verblijven in het 
jongerenklooster waar jongeren uit de hele wereld bijeen komen om te vieren, feesten, stil te zijn, te 
genieten, na te denken en te groeien aan elkaar. Een unieke plek. Volgens sommigen de mooiste plek 
op aarde! Er is nog plek voor een of twee jongeren die alsnog mee willen met de reis. Wees er snel 



bij! Meld je aan via taize.emmen@gmail.com of kijk op www.taize-emmen.nl. Wil je liever nog wat 
informatie, dan kan je altijd contact opnemen met ds. Gerben Kajim (06 30546911). 
  
Geloof en eenhoop bitterballen 
Ben je tussen de 25 en 35? Dan is er 7 juli Geloof en een hoop bitterballen!  Zondag 7 juli van 16.00-
18.00 uur is de volgende bijeenkomst van Geloof en een hoop bitterballen. Een meeting voor en door 
mensen tussen de 25 en 35 jaar! Een ontmoeting vol gezelligheid, diepgang, zin en plezier rond leven 
en geloof. Loop je al een tijdje rond met de behoefte om eens met leeftijdsgenoten door te praten 
over van alles wat je tegenkomt in je leven, in je zoeken naar je plek op de wereld, naar wat werkelijk 
van waarde is, in je zoeken in je geloof, dan is Geloof en een hoop bitterballen een plek voor jou. We 
ontmoeten elkaar dit keer in stiltetuin de Stroetenhof aan de Huizingbrinksweg! Van harte welkom! 
Wil je eerst nog wat info, neem dan contact op met Cedric Nisi (0623807573). 
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