
Zondag 17 november  2019 week 47, Jaargang 22 
 

PASTORAAT TELEFOON: 06 418 728 14 
  
 
Begroeting door:  Mw. T. Hollander en dhr. H. Hollander 
Voorganger:  Ds. W. de Groot 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderling:   Mw. J. Alberts 
Diakenen:  Mw. M. Hut en mw. N. van der Kamp 
Lector:   Mw. T. Luchies 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:         Dhr. J. Post en dhr. F. Knigge 
  
Agenda week 47: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma:  19.30 uur Ichthuskoor  
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging team 4 
Wo: 19.30 uur Pastoraat vergadering 
Do: 1945 uur Repetitie musical 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen Els Hasper 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen Schakel dhr. L. Beuker 
  
Komende dienst: zondag 24 november Ichthus 10.00 uur: voorganger ds. J. de Valk-Boerma 
  
 Opbrengst collectes 10 november 
1

e
 collecte € 151,40 (Kerk in Actie najaarszendingsweek),  

2
e
 collecte € 105,80 (PGEmmen). 

  
De collectes op 24 november zijn voor Het hospice ’Huis van Heden’ en de PGE. 
  
Bloemen 
Aangezien er maar meer één ouderling dienst heeft, doen we een beroep op onze 
gemeenteleden om de bloemen weg te brengen. Alvast bedankt namens het pastoraat. 
Vandaag kunt u bloemen brengen bij: 
Mevr. T. Hollander en dhr. T. Poppema. 
  
Bedankt 
Mensen van de Ichthus gemeente hartelijk dank voor de bloemen die we afgelopen zondag mochten 
ontvangen. Ook voor jullie meeleven via kaarten of bezoekjes doet ons goed.  
Wij voelen ons gedragen door de gebeden en weten dat we er niet alleen voor staan. 
   Riti en Johann Kleine Neerken 
  
 
Pasjes 
Wij kregen in de kerk, mijn brievenbus en gewoon thuis aan de deur een aantal pasjes van de 
postcodeloterij om vega - producten gratis op te halen bij AH. Emmy en Nolly hebben soep, 
stoofpotjes, ragout, gehaald voor € 42,50. Vooral veel soep, zelf hadden we ook nog wat in voorraad  
zodat er de komende week in ieder geval voor iedereen soep is. Momenteel hebben we 19 gezinnen. 
Heel veel dank voor deze pasjes en alle andere producten die we zo af en toe in de mand aantreffen. 
  Het team van ‘De Helpende Hand’ 
  
Preek van de leek kerkdienst met Hans ten Cate 
Vanmiddag om 17.00 uur in de Opgang. 
  
Taizé-gebed in de Grote Kerk op zondagavond  
24 november om 19.00 uur 
  
 



  
_____________________________________________ 
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 29 november. 
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