
Schakel Zondag 15 september 2019 week 38, Jaargang 21 
  
Begroeting door:  Mw. L. Bodewitz en mw. F. Breekveldt 
Voorganger:  Ds. P.E.G. Wiekeraad 
Organist:  Dhr. B. Melis 
Ouderlingen:   Mw. B. Beukers en mw. H. Hendriks 
Diakenen:  Mw. F. Boerhof en dhr. H. Beukers 
Lector:   Mw. A. Knigge 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:            Dhr. A. de Jonge en dhr. D. Warringa 
Koffieschenken: Dhr. en mw. Altena 
  
Agenda week 38: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 5 
Do: 09.00 uur Tuingroep 1 
Do:   Gemeente dagtocht 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen Els Hasper 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen Schakel dhr. D. Warringa 
  
  
Komende diensten: 
Zondag 22 september STARTZONDAG 10.00 uur.  
Voorgangers ds. J. de Valk-Boerma en ds. G. Kajim 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. J. ten Hoor-Dunning en dhr. B. Lassche.  
  
Kindernevendienst en oppas 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen oppas is? 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com 
  
Opbrengst collectes 8 september 
1

e
 collecte € 132,45  (Diaconie), 2

e
 collecte € 116,90 (PGE). 

  
De collectes op 22 september zijn voor  
Diaconie en (PKN) voor de vredesweek. 
  
Giften 
In het busje bij de kaarten zat een totale gift van € 23,30; ontvangen van de Pauluskerk  € 20.00. 
Heel hartelijk dank hiervoor. 
   Het team van ‘De Helpende Hand’ 
  
Oproep 
Wij zijn voor 2020 op zoek naar 2 nieuwe collega’s.  
Beiden voor het klaarmaken van de bakken en uitdelen daarna. U hebt 4 weken achtereen dienst en 
bent dan weer 12 weken vrij. Meer informatie kunt u bij mij krijgen (Nolly). 
Vol verwachting klopt ons hart, wie dit dankbare werk samen met ons wil doen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Namens het team van ‘De Helpende Hand’ 
   Nolly van Zanten-Feenstra 
  
Hartelijk dank 
Gemeente Ichthus, hartelijke dank voor de mooie veelkleurige bloemen. Het is hartverwarmend. 
Vriendelijke groeten,           Pita Zijl. 

Meeleven 
Het adres van Gerard Dost in Zwolle is: Vogellanden, afdeling Wielewaal, kamer 11, Postbus 1057, 
8001 BB Zwolle. 
Het bezoekadres is: Hyacintstraat 66a, 8013 XZ Zwolle. 
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Bezoek ‘s avonds na 19.00 uur in overleg met Gea Dost telefoonnummer: 0642101077. 
  
Uitnodiging ’Open kooravond’ Ichthuskoor. 
Het Ichthuskoor hoopt op maandagavond 23 september a.s. van 19.30 t/m 21.30 uur een z.g.n. ‘open 
kooravond’ te houden in de kerkzaal van Ichthus. 
Daarbij is naast al onze leden iedereen van harte welkom op deze avond om samen met ons te 
zingen. 
Onze dirigent Frits Vugteveen en organist Dirk Swama zullen hun uiterste best doen er voor ons allen 
een mooie avond van te maken! Dus gaarne tot maandag 23 september. 
   Het bestuur van het Ichthuskoor. 
  
‘STILTE IS EEN ODE AAN HET LEVEN’ 
De cursus Sacred Dance oftewel Meditatie in beweging,  
begint o.l.v. Joke Vuurboom weer op dinsdag 24 september. 
Joke zoekt passende en tot nadenken stemmende muziek waar wij op mogen bewegen.  
Ter overdenking geeft ze ons alvast een prachtig gedicht mee van Hans Bouma:  
 
De stilte – ontvlucht haar niet. 
Alsof ze jou vijandig was! 
Een lieve vriendin is zij, een weldaad. 
Een huid om in te dromen. 
Een huis om in te wonen. 
Een warme wereld om telkens weer tot jezelf te komen. 
Ontvlucht haar niet. 
Je ontvlucht jezelf. 
De stilte – zoveel heeft ze je te zeggen. 
 
Sacrale dans hangt samen met de betekenis van het begrip heil: heelmakend. Het wordt ook wel 
meditatie in beweging genoemd. Het is een eenvoudige dansvorm, waarbij in de kring gedanst wordt, 
rondom een mooi ‘MIDDEN’.  
Muziek nodigt uit om in beweging te komen. Eenvoudige danspassen vormen het stramien.  
Met aandacht aanwezig zijn bij elke stap en in elke beweging, waarnemend zonder oordeel, kan 
meditatief helend werken. 
Gedragen door het ritme van de muziek en de kracht van de cirkel kunnen we ons steeds opnieuw 
verbinden en verbonden weten met  de Bron van Al-wat-leeft. 
Leeftijd speelt geen rol, iedereen tussen de 8 en 80 is welkom. Danservaring is niet nodig. De passen 
worden uitgelegd en herhalen zich steeds. Het gaat om de beleving, niet om de prestatie. We dansen 
op klassieke, religieuze, folklore en Nieuwe-tijds muziek. 
Om te ervaren wat sacrale dans inhoudt, word je van harte uitgenodigd je hiervoor aan te melden en 
om deel te nemen. 
  
Praktische informatie: 
Plaats:  Ichthus kerk, Walstraat 21, 7815 RA Emmen 
Data:  24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 
Tijdstip: Dinsdag van 14 tot 16 uur, zaal open: 13.30 uur 
Kosten: Geen, kleine bijdrage voor thee/koffie 
Thema: ‘Stilte is een ode aan het leven’.  
Aanmeldingen graag naar: koos.janny@gmail.com  
of jokevuurboom@gmail.com 
  
Boekenmarkt-Ichthus 
Onze najaars-boekenmarkt zullen we houden op zaterdag   
5 oktober a.s. van 9.00-14.00 uur in Ichthus. 
Naast een groot aantal boeken van diverse genres hebben we ook legpuzzels, DVD's, LP's,CD's .  
Dus voor elk wat wils. Daarnaast kunt in onze rust en smulhoek op adem komen  
onder het genot van een kopje koffie/thee of chocolademelk al of niet met koek. 
Graag tot ziens op onze markt.  
We hopen dat het weer een succes wordt. 
   De boekenmarkt-commissie 
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Op dinsdag 17 september komt Gesa Schultze-Fischer een lezing geven in de Schepershof. Aanvang 
14.30 uur. 
Zij vertelt het verhaal van de vrouw van Maarten Luther, Katharina von Bora, over haar invloed op de 
Reformatie. 
Wat was haar achtergrond en kun je haar in die tijd al geëmancipeerd noemen? Gesa zal het ons 
doen weten. Welkom! 
  
_______________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl___________ 
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie ‘Op Weg’  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 25 oktober. 
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