
De Schakel Zondag  6 oktober 2019     Week 41     Jaargang 22  

 
Begroeting door:  Mevr. G. Wanders en mevr. A. Sijbom 
Voorganger:    Dhr. G. Kajim 
Pianist:  Dhr.  D. Swama 
Ouderlingen:   Mevr. B. Beukers 

Diakenen:  Mevr. N. van der Kamp en dhr. H. Beukers 
Lector / Lectrice Mevr. G. Venema 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma:  14.00 uur  Achterom 
Ma:  19.30 uur  Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Di:  14.00 uur  Sacraal dansen 
Wo:   9.00 uur  Kerkrentmeesters   
Wo: 19.30 uur  Kerkenraad   
Wo:    8.30 uur      Interieurverzorging: mevr. G. Venema, mevr. J. Donker, mevr. G. Warringa  
          en mevr. H. Feunekes 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. T. Boerhof 

Zo: 11:00 uur  Koffieschenken: dhr. R. Wanders en mevr.  J. Boeijenga  
  
Komende diensten  

Zondag 13 oktober om 10.00 uur in Ichthus met ds. J. de Valk-Boerma.   
  
Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 

afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
 
 

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. Wanders en mevr. de Jonge-Mones. 
  
Opbrengst collecte 29 september 
De opbrengst was: 1e € 111,45 (diaconie) en 2e € 99,05 (PGE).  

 
Bedankt 
Beste gemeente leden van de Ichthus-gemeente. In de afgelopen periode van mijn ziek zijn heb ik 
weer mogen ervaren hoezeer jullie met mij  meeleefden. De kaartjes, de bloemen, de telefoontjes en 
de informatie die jullie aan Dick vroegen, al deze blijken van medeleven hebben mij erg geholpen om 
deze moeilijke periode door te komen. Ik ben daar dankbaar voor. Gelukkig is de ingreep in het AMC 
in Amsterdam goed verlopen. Ik voel mij sindsdien weer een stukje beter en hoop binnenkort weer 
de kerkdiensten te kunnen bijwonen.  
Op 25 juli 2019 zijn wij weer verhuisd, nu naar onze nieuwe woning: Hagedoorn 58, 7822CC. Wij zijn 
blij weer terug te zijn in Emmermeer.                                                                              Nel Heyse 



  

Bedankt 
De vorige zondag mocht ik een prachtig bos bloemen van de kerk ontvangen. Heel hartelijk dank 
daarvoor. 
Ik ben geopereerd aan m’n rechter schouder en er is een nieuw schoudergewricht geplaatst. Als alles 
naar wens gaat, mag ik na  6 weken de schouder weer iets bewegen, dus voorlopig even rust. 
                                                                                                                                            Gea Warringa  
  

Ichthuskoor 
Maandag 23 sptember 2019 hebben wij een open repetitieavond gehouden wat inhoudt dat een 
ieder die van zingen houdt deze avond met ons kon meezingen.  Wij mochten 2 sopranen begroeten 
en die waren zo enthousiast dat ze besloten hebben om bij ons te blijven.  Een van hen verwoordde 
het zo:  „ontvangst voelde als een warm bad”.  Wij zijn hier heel erg blij mee!  

Dus………was u afgelopen maandag niet in de gelegenheid maar wilt u toch graag  met ons meezingen 
dat kan dat want elke maandagavond om 19.30 uur staat de deur voor u open in Ichthus om te 
kijken/zingen of het iets voor u is. Om ongeveer 21.30 uur sluiten wij af. Hopen u snel te zien. 
                                                                                                     Met vriendelijke groet, bestuur Ichthuskoor. 
Gift 

Via mevr. K. ontvingen wij van N.N. een bedrag van 50,00 euro voor de Helpende Hand, waarvoor 
onze hartelijke dank.                                                                                              Team „Helpende Hand” 

  
Zang– en evangeliedienst in De Kapel 
Vandaag, zondag 6 oktober 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. 
van Elten uit Nieuw-Weerdinge.  Medewerking wordt verleend door het Mannenensemble 

„Duodecime" uit Ulrum e.o. onder leiding van Edwin Velvis. Organist is Reint Elling.  
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 13 september 2019 


