
DE SCHAKEL 
 
Zondag 21 juli 2019 week 30, Jaargang 21 
  
Begroeting door:   Piet en Els Hasper 
Voorganger:   Ds. R. Wijnsma 
Organist:   Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:    Dhr. J. Tiemersma en mw. B. Beukers 
Diakenen:   Mw. G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector:    Mw. J. Keim 
Koster:    Dhr. J. Post 
Weekkosters:             Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda week 30: in Ichthus (voor zover bekend) 
Do: 25 juli 09.00 uur Tuingroep 1 
Ma: 29 juli 19.30 uur Gebedsgroep 
Vrij:   26 juli 13.45 uur  Bezorgen Schakel  mw. A. Knigge 
Vrij: 02 aug  13.45 uur  Bezorgen Schakel dhr.T. Boerhof 
  
Komende diensten: 
Zondag 28 juli 10.00 uur in de Kapel: Voorganger ds. G. Kajim 
Zondag 4 augustus 10.00 uur in Ichthus: Voorganger mw. F. van Wieren 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Dhr. G. Bakker en mw. F. Keep-de Vries. 
  

Na afloop van deze dienst is er koffie/thee 
Beneden in de Zeihuuv zaal bent u allen hartelijk welkom! 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even  
contact, dan is de tweede ouderling bereid om u, na afloop van de dienst, vóór in de kerk, te woord te 
staan. 
  
Opbrengst collectes 14 juli in Ichthus 
1

e
 collecte € 160,15 (Diaconie), 2

e
 collecte € 183,15 (wijkkas). 

  
De collectes op 4 augustus zijn voor Diaconie en PGE. 
  
Bedankt 
Zondag 7 juli kreeg ik een prachtige bos bloemen van de Ichthusgemeente.  
Mijn hartelijke dank hiervoor.  Met vriendelijke groet,  Diny Bal. 
  
Bedankt! 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die mee hebben gedaan aan het sparen van de 
gratis boodschappen van COOP. 
We hebben van alle zegels 14 dozen kunnen ophalen. 
Fijn dat de mand in de kerk en ook mijn brievenbus zo bekend zijn.   

Het team van ‘De Helpende Hand’. 
  
VAKANTIES PREDIKANTEN 
Janneke de Valk: 13 juli – 4 augustus 
Gerben Kajim: 5 – 25 augustus 
De predikanten nemen voor elkaar waar.  
Maar omdat de vakanties precies op elkaar aansluiten kunt u in voorkomende gevallen contact 
opnemen met de scriba: Hennie Hendriks (tel. 619774; email henniehendriks@zonnet.nl)  
  
Koffiedrinken na de kerkdienst 
Het is een goede gewoonte geworden om na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen met elkaar 
koffie te drinken in de ‘Zeihuuv’. Uit navraag bij gemeenteleden is gebleken dat deze bijeenkomsten 

mailto:henniehendriks@zonnet.nl


bijzonder op prijs worden gesteld. 
Maar: waar koffie wordt gedronken moet ook koffie worden  gezet en ingeschonken.  
We zijn op zoek naar nog enkele vrijwilligers die een paar keer per jaar deze taak op zich willen 
nemen. U kunt zich daarvoor melden bij Jan Schonewille.  
Hij kan u meer vertellen over het hoe en wat.  
Namens de Kerkenraad doe ik een beroep op u om zich hiervoor op te geven. 
Gezellig een bakkie doen, daar gaan we voor. 
Hartelijke groet, Dick Heyse 
  
Koffiemorgens 
Tot en met 28 augustus is er elke woensdagmorgen om 10.00 uur weer koffiedrinken boven in 
de hal van de kerk. U ben van harte uitgenodigd! 
  

========================================================= 
ZONDAGSBRIEF CENTRUMPOST 21 juli 2019  

van Rob Wijnsma 
  
Leesrooster komende week 
3

e
 kolom: rooster Ned. Bijbelgenootschap, 4

e
 kolom Taizé 

Zo  21 juli  1Samuel 1: 1-20 Lucas 10: 38-42 
ma   22 juli 1 Samuel 1: 21-2:11 Psalm 9 
Di  23 juli  1 Samuel 2: 12-26     Jeremia 2: 1-13 
Wo  24 juli 1 Samuel 2: 27-36 Jesaja 58: 6-8 
Do 25 juli 1 Samuel 3: 1-14 II Korinthe 4: 5-18 
Vr 26 juli 1 Samuel 3: 15-4:1a Psalm 42 
Za 27 juli Psalm 108  1 Johannes 4: 7-11 
Zo 28 juli Lucas 11: 1-13 Lucas 11: 1-13 
  
Bijbellezen op de middag  
Vanaf dinsdag 4 juni tot en met dinsdag 6 augustus is er ‘bijbellezen op de middag’; een uur van 
rustige lezing en onderlinge uitwisseling van leeservaring. Geen discussie, maar luisteren waar een 
woord innerlijk weerklinkt en dat benoemen en delen.  
Van 15:30-16:30 uur. De kerk is open vanaf 15:15 uur.  
Iedereen is van harte welkom; één keer, altijd, of alles wat er tussen zit.  
We lezen deze week Filipenzen 1 vanaf vers 12. 
  
Bij de diensten; zomerdiensten; gelijkenissen 
We vieren de zomer ook in de kerk door als Ichthus- en Kapelgemeente samen de zeven 
zomerzondagen te beleven.  
Iedere voorganger van de zomervieringen kiest een gelijkenis om uit te werken. 
 
Zondag 28 juli  Kapel ds. Gerben Kajim  Lucas 16: 1-8  
 de gelijkenis van de slimme rentmeester 
 
Zondag 4 aug  Ichthus mw. F.van Wieren  Lucas 15:11-32      

de gelijkenis van de verloren zoon 
 
Zondag 11 aug Kapel dhr. H. Koolhaas   Marcus 4: 21-33 
 De gelijkenis van de lamp onder de korenmaat,  

het graan in de akker en het mosterdzaad 
 
Zondag 18 aug Ichthus ds. A. Westerduin  Lucas 15: 1-10 
 met nadruk op de verloren penning 
 
Zondag 25 aug Kapel ds. J. de Valk-Boerma    Lucas 6: 43-44 
 De gelijkenis van de vruchten aan de boom 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
_______________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl___________ 
  
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp, telefoon: 640035 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie ‘Op Weg’  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 9 augustus 
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