
De Schakel Zondag   19 januari 2020     Week 4     Jaargang 22  

 

PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
 
 

Begroeting door:  Mevr. G. Wanders en mevr. A. Sijbom 
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist:  Mevr.  G. Jongsma-Koerhuis 
Ouderling:   Mevr. E. Kemperink 
Diakenen:  Mevr. G. Dost en dhr. H. Beukers 
Lector / Lectrice: Mevr. J. Keim 
Koffie schenken: Mevr. B. en dhr. H. Beukers 
Koster:    Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  Familie Lanting 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 13.45 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 14:30 uur Dienst Heidehiem met ds. J. De Valk-Boerma en dhr. R. Elling als organist 
Di: 15:00 uur Gespreksgroep „Bijbelse miniaturen” 
Wo:  15.00 uur Moderamen 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. R. de Roo, mevr. J. Donker, mevr. N. van der Kamp  

en dhr. F. Kroeze 
Do:  18.45 uur Musical 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. E. Veerbeek  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Hendriks 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: mevr. D. en dhr. J. Post 
  

Komende diensten  
Zondag 26 januari om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim. 
  

 
Voorbeden aanvragen 
De briefjes met een voorbede kunnen in het houten bakje gelegd worden op de tafel bij de 
begroeting in de hal. Bij het binnen komen, kunt U hier dan gebruik van maken.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. Stellingwerf en mevr. Andriessen 
 
Opbrengst collecte 12 januari  
De opbrengst was: 1e € 139,01 (diaconie) en 2e € 115,06 (PGE).  
  
Giften 
Gift voor het bloemen busje van € 4.00 van mevr. B via dhr. K. Hartelijk dank hiervoor. 
  

Via Nelleke ontvangen van NN € 57,60 en vanuit de Pauluskerk een gift van €50,--.  Voor beide giften 
heel veel dank van het team van „De Helpende Hand”  



  

Bedankt 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor gebed(en), kaartjes, telefoontjes en bezoekjes tijdens en na 
mijn opname, operatie en thuiskomst uit het ziekenhuis. 
                                                                                           Met vriendelijke groeten, Jannes Hut  (en Marjan).  
  

Meeleven 
Mevr. G. Grit-Gruppen (Angelsloërdijk 169) is uit het ziekenhuis. Zij is verhuisd de Horst (Rondweg 97,  
7825 TC Emmen). 
  

Namens de heer en mevrouw van Breeden (Vossepad 270, Heidehiem) mag ik de Ichthusgemeente 
de hartelijke groeten overbrengen. Ze vinden het erg jammer dat ze niet meer naar de kerk kunnen 
komen en missen daardoor het contact met de gemeente.  Bezoek is dus van harte welkom!  (tel. 
614151)                                                                                                                          Nelleke van der Kamp  
  

Boekenmarkt  
De eerstvolgende boekenmarkt willen we graag houden op:  
zaterdag 7 maart 2020 van 9.00 tot 14.00 uur.  Zoals U van ons gewend bent hebben we weer een 
grote keus aan boeken, LP's, CD's en legpuzzels.  
Kom gerust kijken er is vast iets voor U bij. Na het snuffelen kunt U bijkomen in onze smikkelhoek 
onder het genot van koffie,thee, of chocolademelk al of niet met koek.  
Wij wensen U voor 2020 veel Heil en Zegen toe.                                                De boekenmarktcommissie  
 
Geen gemeenteavond op 29 januari 2020 
Beste mensen, op woensdag 29 januari 2020staat de gemeenteavond gepland.  Deze avond gaat niet 
door! 
Op dit moment zijn er geen agendapunten,  die behandeld moeten worden. Sinds de bijeenkomst 8 
december 2019 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen wat betreft de „toekomst Ichthus”.   
Wanneer bekend is wanneer de volgende gemeenteavond is, zal dat via de schakel bekend gemaakt 
worden.                                    Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,Hennie Hendriks (scriba)  
  

Taizé-gebed in de Grote Kerk: zondag 26 januari 19.00 uur 
Zondagavond 26 januari zal het derde Taizé-gebed van dit seizoen plaatsvinden in de Grote Kerk in 
het centum van Emmen. Het gebed is voorbereid door leden van meerdere kerken. Het is tevens de 
afsluiting van de week van gebed voor de eenheid. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het 
oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel 
aandacht en stilte. Een viering die je raken zal. Tot de 26e! 
  

Liedmiddag Martinikerk (Groningen): 26 januari om 16.30 uur 
Antoine Oomen zal met zijn koor voor nieuwe religieuze muziek aanwezig zijn en samen met alle 
aanwezigen in de kerk diverse nieuwe liederen zingen. Ook Huub Oosterhuis zal aanwezig zijn en 
spreken omdat zijn nieuwe dichtbundel "Hij is van ver en dichtbij" wordt gepresenteerd.Bijzonder is 
nog dat deze dichtbundel ook een Groninger versie kent. Ook deze versie wordt gepresenteerd. 
De toegang is vrij. Er is een Collecte bij de uitgang.  
 
 
 
 



Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 25 januari 2019 


