
Zondag 18 augustus 2019  
Week 34 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Moorlag 
Voorganger:  Mevr. A. Westerduin 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr. H. Hendriks en dhr. Tj. Reitsma 
Diakenen:  Dames N. v.d. Kamp en M. Hut 
Lector:   Mevr. M. Altena 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:            Dhr. en mevr. Altena 
          Week 35: Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
  
Agenda:  
Ma. 26 aug 19.30 uur Gebedsgroep (bij Breekveldt thuis) 
Ma: 26 aug 19.30 uur repetitie Ichthuskoor 
Koffieschenken op woensdagmorgen: 
Wo: 21 aug 10.00 uur  A. van Vondel en Dinie Wolters 
Wo: 28 aug 10.00 uur  J. Boeijenga en I. Pals 
Do: 22 aug       09.00 uur tuingroep 1 
Do: 22 aug 08.30 uur Interieurverzorging groep 6 
Di:  27 aug 08.30 uur Interieurverzorging groep 2 
Vrij: 23 aug 13.45 uur Bezorgen Schakel: J. Huizinga 
  
Komende diensten: 
Zondag 25 augustus10.00 uur in de Kapel: 
Voorganger ds. J. de Valk Boerma 
Zondag 1 september  10.30 uur Openluchtdienst in het Rensenpark. 
Voorgangers: Ds. J. Fischer en Ds. J. de Korte 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
  

De heer J.H. Kleine Neerken, mevrouw N. Heyse en mevrouw E. de Boer. 
 
Opbrengst collectes 11 augustus in Kapel 
1e collecte € 229,65, 2e collecte € 160,05 
De collectes op 25 augustus in de Kapel zijn voor diaconie en PGE. 
  
Vakantie:   
Ds. G. Kajim heeft vakantie van 5 tot 25 augustus.                    
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba; Hennie Hendriks, tel. 619774, 
mail:  henniehendriks@zonnet .nl 
  
Koffiemorgens 
Tot en met 28 augustus is er elke woensdagmorgen om 10.00 uur weer koffiedrinken in de hal 
van de kerk.  
U ben van harte uitgenodigd! 
  
Bedankje Helpende Hand: 
Vorige week kregen we van een van de tuinders uit onze gemeente een grote partij sperziebonen. Dat 
was smullen voor onze gezinnen. Heel veel dank hiervoor. 
  
Bedankjes: 
-Ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag mocht ik mede namens u allen een boeket ontvangen. 
Gemeente van Ichthus heel hartelijk dank hiervoor.  Ik had een fijne dag en hoop dat de Heer mij nog 
een tijdje gunt op deze aarde.   Nolly van Zanten 



  
- Bedankt Ichthus gemeente voor het fleurig boeket bloemen. 
Hartelijke groet Annet Hartman. 
  
-Hierbij wil ik de Ichthusgemeente hartelijk danken voor de prachtige bloemen, die ik mocht 
ontvangen. Ik heb een paar weken geleden mijn enkel gebroken. Het gaat nu gelukkig alweer de 
goede kant op. Ook hartelijk dank voor alle teken van medeleven via telefoontjes, kaartjes etc. 
Hopelijk tot spoedig ziens, Mania Fleming 
   
Oproep Valerius Mannenkoor 
Beste mannen, Het Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen is opgericht in 1945 en in 2020 
bestaat het koor 75 jaar. Ons koor heeft 45 enthousiaste zangers uit de gehele regio Emmen. Wij 
zoeken versterking voor ons koor. Zingen is een plezierige ontspanning, de repetities op 
dinsdagavond zijn gezellig, leuk en leerzaam, vooral als u van muziek houdt. Met Luuk Tuinder heeft 
het koor een bevlogen dirigent, die ons een gevarieerd repertoire laat zingen. Wij verlenen onze 
medewerking aan kerkdiensten, festivals en hebben eigen concerten. Voor een indruk van ons koor 
bezoekt u onze website www.mannenkoorvalerius.nl  Wij nodigen u graag uit om eens geheel 
vrijblijvend een aantal keren op een repetitieavond mee te komen zingen. Wij repeteren van 19.30 tot 
21.30 uur (met een gezellige pauze) en deze wordt gehouden in:  De Opgang, Mantingerbrink 199  
7812MD Emmen (Bargeres) Wilt u meer weten van ons koor, wij geven u graag antwoord op uw 
vragen: Herman Jansen,   secretaris     06-30639267   Klaas van Dijk  06-11474470                                                            
Sjaak Koote,  voorzitter 06-51345925  
  
Zondag 1 september 19.00 uur is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de 
Kapelstraat 63 in Emmen, met veel samenzang van bekende geestelijke liederen. Voorganger in deze 
dienst is ds. A de Vries uit Veendam. Medewerking wordt verleend door het Gospelkoor “Samen op 
Weg” uit Bergentheim o.l.v. Gerben van T. Heg. "Samen op Weg" is een interkerkelijke groep en voelt 
zich bij vele geloofsgemeenschappen thuis. We proberen samen met ons publiek na te denken over 
de zin van het leven. Bij concerten blijkt dat we daarmee een breed publiek aanspreken, jong en oud 
komen meestal in grote getale luisteren en kijken.  Organist: Reint Elling. 

  
Een goed verhaal!? Geloofsgesprek voor iedereen met de Bijbel in het midden!  
Een goed gesprek wil iedereen wel, maar het is iets dat niet vanzelfsprekend is. Hoe meer mensen er 
samen zijn, des te meer verschillen er zijn. Zeker is dat bij een geloofsgesprek er ondanks de 
verschillen het de Bijbel is die in het midden staat.  
Het zijn juist de verschillen waardoor we van elkaar kunnen leren en ons geloof kan groeien. We willen 
dat dit jaar doen aan de hand van drie Bijbelverhalen. Welke dat zijn, bepaalt u.  
Graag horen wij van u welk Bijbelverhaal u het meest aanspreekt, fascineert, inspireert, irriteert, 
verbaast, blij maakt of de meeste vragen oproept. U mag uw Bijbelverhaal doorgeven aan Iena Pals 
(srpals@wxs.nl of 0591-618687). Graag uiterlijk 8 september 2019.  Ook in de kerkdienst van 8 
september krijgt u de gelegenheid geboden uw verhaal door te geven. Er is één uitzondering en dat 
zijn de psalmen.  
Uit alle verhalen die binnenkomen maken wij een top 3. Die drie verhalen zullen dan in het midden 
liggen tijdens de geloofsgesprekken. De avonden zullen er als volgt uitzien: we beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd, maken kennis met elkaar en eventueel wat ons bezig houdt. Daarna gaan we 
dieper in op het verhaal onder leiding van Gerben of Janneke. 
 
Thema: Een goed verhaal!? 
Wanneer: dinsdag 1 oktober, woensdag 30 oktober en dinsdag 26 november  
Hoe laat: binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur 
Waar:  gebouw Ichthus  
Opgave:  de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mannenkoorvalerius.nl/


AFKONDIGINGEN KAPEL 
  
Zieken:  Mevr. A. Tjeerdsma-Potze, Wilhelminastraat 5g, is opgenomen in het ziekenhuis in 
Hoogeveen voor een  knieoperatie. Wij wensen haar namens de Kapelgemeente veel kracht en 
sterkte toe. 
  
Overzicht diensten:   
25 aug - 10:00 uur - ds. Janneke de Valk-Boerma                                                                                                
Zomerdienst in de Kapel - Koffiedrinken; 
1 sept - 10:00 uur - Openluchtdienst in het Rensenpark. 
  
Vakantie:  Van zaterdag 10 augustus tot en met zondag 1 september heb ik zomervakantie. Voor 
dringende zaken kunt u contact opnemen met dhr. Menno Gremmer, voorzitter, of met dhr. Rinus 
Stevens, scriba. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma. 
  
LEESROOSTER KOMENDE WEEK :  4e kolom Taizé 

  
Zondag  18 aug. Lucas 12: 49-59 Lucas 12: 49-53 

Maandag  19 aug. I Samuel 11: 1-13 Psalm 20 
Dinsdag  20 aug. I Samuel 11:14-12:17 Openbaring 21: 5-7 

Woensdag  21 aug. I Samuel 12: 18-25 I Johannes 4: 7-11 

Donderdag  22 aug. Lucas 13: 1-9 Handelingen 2: 42-47 

Vrijdag  23 aug. Lucas 13: 10-17 Romeinen 12: 14-18 

Zaterdag  24 aug. Lucas 13: 18-21 Efeze. 2: 13-22 

Zondag  25 aug. Lucas 13: 22-30 Lucas 13: 22-30 

 

  
 

 

 

 

 

 

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 13 september. 

  
 


