
De Schakel Zondag  5 juli 2020     Week 28     Jaargang 22  

 

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

 

Dienst in Ichthus  
Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via  
https://youtu.be/dCpt0EK-p-s .  Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of  
te bekijken. 
  
Voorganger:    Ds. A. Hekman 
Organist:  Mevr.  G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. J. Alberts 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en mevr. F. Boerhof 
  
De bloemen gaan deze week naar 
Dhr. en mevr. Everhardus en dhr. en mevr. Hasper. 
  

Bedankt 
Lieve mensen van Ichthus, hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik op zondag 14 juni mocht 
ontvangen op mijn nieuwe adres. Een heerlijk plekje om te wonen waar ik erg dankbaar voor ben. 
Alleen was mijn mail wat van slag. Vandaar de late reactie.            Hartelijke groet, Rie de Vries-Vos. 
  
Bedankt 
Beste Ichthus-gemeente, afgelopen donderdag was het even schrikken toen ik De Schakel maakte. 
Want ik kwam ineens mijn eigen naam tegen als zijnde degene die de bloemen kreeg. Inmiddels 
geniet ik van de bloemen en alle andere mooie woorden die ik persoonlijk, via email en post ontving.       
                                                                                                                      Met vriendelijke groeten, Iena Pals. 
 

Taizéviering 
Vanavond, 5 juli 2020, is er een Taizéviering in stiltetuin de Stroetenhof aan de Huizingsbrinkweg 40a. 
We beginnen om  19 uur. We houden de maatregelen van het RIVM aan. Van harte welkom! 
  
Vrijheid in de Bijbel 
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 Korintiërs 3: 17). Hoeveel vrijheid bied God ons?  
Aan de ene kant staat de Bijbel vol bevrijdingsverhalen. Maar er is ook een andere kant, vrijheid gaat 
hand in hand met verantwoordelijkheid in de vorm van kleine aansporingen of gedetailleerde 
leefregels. 
In de Nieuwe Bijbelvertaling staat 67 keer het woord vrijheid en 225 keer het woord bevrijding. Dat is 
het uitgangspunt van het leesplan dat het NBG voor deze zomer over vrij zijn heeft gemaakt. U kunt 
het gratis aanvragen op de website van het NBG 
(http://wwww.bijbelgenootschap.nl/zomerleesplan). 

  
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 7 augustus 2020 

https://youtu.be/dCpt0EK-p-s

