
Zondag 9 juni 2019    Pinksteren 
Week 24 Jaargang 21
  
 
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Post 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Dames H. Hendriks en J. Alberts 
Diakenen:  Dhr. en mevr. Fleming 
Lector:   Mevr. G. Venema 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Heren D. Warringa en A. de Jonge 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Do:  08.30 uur: Interieurverzorging: team 6 
Do: 13.00 uur: Tuingroep 2 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  E. Veerbeek/Iena Pals 
       Schakel bezorgen: Mevr. G. Wanders 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: Dhr. en mevr. Lanting 
  
Komende diensten:  
Zondag 16 juni 10.00: Ds. G. Kajim  
                                                   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 
Mevr. T Berends en mevr. L. Oosterheert 
  
Opbrengst collecte: Hemelvaart: 1e € 141, 55, 2e  € 111, 20 
zondag 2 juni: 1e (diaconie) € 137,50, 2e (PGEmmen) € 152,50 

  
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! 
  
Bedankt: 
-Graag willen wij u allemaal van harte danken voor het prachtige bloemstuk dat vorige week in onze 
nieuwe woning in Heidehiem bezorgd werd als groet van de gemeente. 
In deze tijd van verhuizen, zorgen om gezondheid en wennen in de nieuwe omgeving, was dat een 
heel fijn gebaar.                       
Nogmaals dank en een hartelijke groet aan u allen!                                
Johan en Lena van Breeden. 
  
-De Helpende Hand  
Op onze rekening ontvingen wij € 100,00 van Sacraal dansen. Heel veel dank hiervoor. 
Ook onze vaste donateurs en diegenen die ons onder NN een bijdrage hebben gegeven heel veel 
dank. 
Fijn weer zegels voor gratis pakketten van COOP in de mand of brievenbus te vinden. 
Inmiddels hebben we 1 doos bijeen gespaard.  
  

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! 
  
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 zo tegen 11.00 
weer op te ruimen. 
Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt. 
Organisatie: Gea Warringa 
 
  

Gebedsgroep Ichthus 
Wist u dat de gebedsgroep van Ichthus al 40 jaar actief is? 
Bidden is één van de belangrijkste dingen die christenen kunnen 
doen. Daarom komt een groepje mensen uit de gemeente om de 2 weken 
op maandagavond in de kerkkamer in Ichthus bij elkaar om door middel van 
gebed allerlei zaken voor Gods aangezicht te brengen. Zij vormen met 

elkaar een gebedsgroep.  
Mocht u een voorbede willen voor iets waar u mee zit, tegen op ziet òf dankbaar voor bent,  geef het 
dan aan ons door. Dit kan altijd via uw wijkouderling, de contactpersoon of een lid van de 
groep. Eventueel mag dit ook per mail aangevraagd worden bij h.schiere@home.nl                                                                                                                      
Alle verzoeken om een gebed, van welke aard dan ook, worden vertrouwelijk behandeld.                                                                                                                          
Een ieder is van harte welkom op zich aan te sluiten bij deze gebedsavonden, die doorgaans om de 2 
weken (oneven weken) op maandagavond om 19.30 uur plaatsvinden in de kerkkamer van Ichthus. In 
deze zomerperiode is dat bij een van de leden thuis, het adres wordt steeds vermeld in de Schakel.                                                                                                            
Ook is het mogelijk om een voorbede aan te vragen die uitgesproken wordt in de kerkdienst. Dit kan 
door het verzoek rechtstreeks aan de predikant of ouderling te zeggen, maar ook door een 
voorbedenbriefje in te vullen. (Voor in de hal van de kerk ligt in de linkerhoek en linksvoor in de 
kerkzaal daartoe een bakje met pen en papier                                                                
 ‘Als een zorg te klein is om tot gebed te maken, is ze ook te klein om tot een last te zijn.’ 
  
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.   
  
  
Van het Kerkelijk Bureau. 
Wist u dat meedoen aan de voorjaarsactie heel gemakkelijk kan via 
www.pgemmen.nl/mijntoezeggingen. 
Via dezelfde site kunt u ook nog steeds collectemunten bestellen. De betaling gebeurt dan via een 
éénmalig incasso. De bezorging is aan huis. 
Wilt u minder belasting betalen? Ga dan een “overeenkomst periodieke giften” aan met de kerk en u 
ontloopt de drempel. Stuur een mailtje naar info@pgemmen.nl met uw naam en adres en wij regelen 
de overeenkomst voor u. 
  
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 21 jun 

https://www.ichthus-emmermeer.nl/wp-content/uploads/2013/03/samenstelling-pastoraat-2013-2014.pdf
mailto:schiere@home.nl
mailto:info@pgemmen.nl

