
Zondag 7 juli 2019  
Week 28  Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dames N. Feenstra en S. Tiemersma 
Voorganger:  Ds. M. Lourens  
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. D. Heyse en mevr. H. Hendriks 
Diakenen:  Dhr. en mevr. Fleming                 
Lector:   Mevr. N. van Zanten-Feenstra 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:  Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Wo: 10.00 uur: koffieschenken: dames Melis en Veerbeek, woensdag 17 juli: Dhr. en mevr. Post 
Do: 13.00 uur: Tuingroep 2 
Vr.  13.30 uur: Schakel vouwen:  n.v.t. 
Vr. 12 juli: Schakel bezorgen: Dhr. H. Hollander 
Vr. 19 juli: Schakel bezorgen: Dhr. H. Schiere 
Zo: 21 juli: koffieschenken: Dhr. en mevr.  Post 
  
Komende diensten:  
Zondag 14 juli in de Kapel 10.00: Ds. G. Kajim 
Zondag 21 juli in Ichthus 10.00 uur: Ds. R. Wijnsma      
                                             
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 

Mevrouw A.  Bal-Ter Horst en mevrouw  G. Kuipers-Pot. 
  
Opbrengst collecte 30 juni: 1e € 165,15    2e €  161,80 
  
Adres Jos Staal: Jos is nu in verpleeghuis  Het “Meulenbelt”                                                        
Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo. 
  

T/m 28 augustus is er elke woensdagmorgen om 10.00 uur weer koffiedrinken boven 
in de hal  van de kerk.  

U ben hierbij van harte uitgenodigd! 

 
 
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.   
  
  
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). 
  

Ben je tussen de 25 en 35? Dan is er 7 juli  (vanmiddag): 
Geloof en een hoop bitterballen! 
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 
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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). 
  

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 .  

 

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                                                                                                                
Els Hasper  tel. 614124  kopij voor 18 juli 17.00 uur    

                                                                                                                                                                        
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                                       
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                                                                                                            
tel.619774. Kopij vóór 9 augustus 
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