
Zondag 29 september 2019 week 40, Jaargang 22 
 
Voorganger:  Majoor Sj. Van Heese 
Medewerking van: Salvation Brass van het Leger des Heils 
Ouderlingen:   Dhr. D. Heyse en mw. J. Keim 
Diakenen:  Mw. M. Hut en dhr H. Beukers 
Lector:   Mw. F. Breekveldt 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:         Dhr. en mw. Lanting 
Koffieschenken: Dhr. en mw. Knigge  
  
Agenda week 40: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Ichthuskoor  
Di: 08.30 uur Interieurverzorging team 2 
Di: 18.30 uur Gespreksgroep ‘Een goed verhaal’ 
Wo:  19.30 uur Vergadering Diaconie 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen hr/mw Altena, en mw. G Strootker 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen Schakel dhr. H. Altena 
Za: 09.00 - 14.00    BOEKENMARKT 
  
Komende diensten: zondag 6 oktober  
Ichthus 10.00 uur: voorganger ds. G. Kajim, m.m.v. het Ichthuskoor, 
bevestiging en afscheid ambtsdragers 
Kapel 19.00 uur: Zang en Evangeliedienst, voorganger ds. Van Elten uit Nieuw Weerdinge,  
m.m.v. mannenkoor Duodecime uit Ulrum o.l.v. Edwin Velvis, organist Reint Elling. 
 
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. G. Warringa-Kroeske en mw. de Boer. 
  
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 22 september 
1

e
 collecte € 146,20 (Diaconie), 2

e
 collecte € 124,20 (vredesweek). 

  
De collectes op 6 oktober zijn voor  
PKN– Kerk en Israël en voor PK Emmen. 
  
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.  
We zijn vaak druk. Maken we nog tijd vrij voor een ander of voor God?  
Hoe meer mensen, hoe meer verschillen er zijn.  
Het zijn juist de verschillen waardoor we van elkaar kunnen eren en zo ons geloof te laten groeien.  
Er zijn ongeveer 25 verhalen ingeleverd.  
Van scheppingsverhaal tot Openbaring.  
Op 1 oktober zal het verhaal van Ruth in het midden liggen tijdens de geloofsgesprekken.  
Opgave kan via Iena Pals (srpals@wxs.nl) of de zuil in de hal.  
We hopen u bij een of meerdere avonden te ontmoeten. 
Practische informatie: 
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 



  
Aan de gemeenteleden. 
Stand van zaken Ambtsdragers. 
Zondag 6 oktober nemen we in de dienst afscheid van de Ambtsdragers die aftreden, t.w. Gerard 
Dost, Els Jipping, Jaap Tiemersma en Emmy Vos.  
Herman van der Kamp heeft zich kandidaat gesteld als kerkrentmeester en Ella Kemperink als 
ouderling/pastoraalbezoeker.  
Herman en Ella worden in deze dienst bevestigd.  
De volgende ambtsdragers hebben hun termijn verlengd: Gea Dost, Marjan Hut, Johanna Keim en 
Annie Wubs. 
Het Ichthuskoor werkt mee in deze dienst.  
Na de dienst is er gelegenheid om de afgetreden en bevestigde ambtsdragers de hand te drukken.  
En de koffie/thee staat klaar in d’Zeihuuvzaal.  
Allen hartelijk welkom om de dienst bij te wonen en een kopje koffie/thee te drinken.  
   Hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  
  
  
Dagtocht Ichthus 
Op 19 september zijn we met een bus vol Ichthus-mensen op reis geweest. We hebben een heel 
mooie dag gehad. 
De eerste stop was op het landgoed Vilsteren, waar we een bezoek brachten aan de prachtige 
Willibrordus kerk, daarna werden we getrakteerd op koffie met gebak in het restaurant de Klomp, 
ook gelegen op het landgoed.  
De eigenaar vertelde ons in het kort iets van de historie. 
Daarna reden we door naar Dalfsen, waar we een kopie van het schilderij de Nachtwacht bekeken, 
met daarbij een boeiende en duidelijke uitleg.  
De uitgebreide lunch werd daar ook geserveerd. 
Vervolgens reden we naar Raalte, daar staat een prachtige basiliek, de basiliek van de Heilige 
Kruisverheffing, ook daar mochten we te gast zijn, een paar liederen zingen, luisteren naar het 
orgelspel van Pieter en een korte uitleg van Gea over wat er in deze enorme basiliek te zien is. 
In Marle kwamen we in een gezellig restaurantje voor de thee of koffie, maar de verrassing was dat er 
duizenden oude blikken te zien waren. Een feest van herkenning en nostalgie deze bijzondere 
blikkenverzameling. 
De afsluitende vesper werd gehouden in de Witte of Lambertuskerk in Heemse. 
En aan het eind van de dag reden we weer naar Ichthus, waar we werden verrast met een drankje en 
een heerlijke maaltijd. 
We hebben een prachtige dag gehad en de foto’s zijn te zien in het fotoalbum van de Web-pagina van 
Ichthus, onder het linkje: foto’s, www.ichthus-emmermeer.nl  
  
  
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 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ichthus-emmermeer.nl/


 
VERBONDEN 

God, onpeilbare bron van vrede, 
zee van onuitputtelijke liefde, 

fontein van alle zegen 
en oceaan van alle genegenheid - 

U, die vrede zendt aan allen die ervoor 
openstaan; 

  
geef vandaag de zee van uw liefde vrij spel 

over ons, 
bevloei ons met overvloedige stromen 

van uw rijke genade 
en met de zachte beken van uw genegenheid. 

  
Maak ons tot kinderen van rust 

en erfgenamen van vrede; 
rakel in ons het vuur van uw liefde op 

en blaas het ontzag voor uw grootheid aan. 
Sterk onze zwakte door uw kracht, 

bind ons meer dan ooit aan u en aan elkaar 
in het sterke en blijvende verbond van 

uw eenheid. 
   
(Uit het Canongebed volgens de Syrische liturgie) 
  
  
  
  
______________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl___________ 
  
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687 
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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