
zondag 9 augustus 2020, week 33, jaargang 22 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com  
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen, ook 
kunt u hier een voorbede doorgeven. 

************************************************************************************************* 
Dienst in Ichthus  
Deze dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl.                                                                                          
Mocht u liever kijken dan kan dat via: https://youtu.be/UsshzriLYDw                                                      
  
Voorganger:     Mw. J. Keim-de Wit 
Ouderling:    Mw. H. Hendriks-Niers 
Diaken:    Mw. F. Boerhof-van Rheen 
Koster:     Dhr. J. Venema 
Coördinatoren:  Dames G. Dost, E. Kemperink en A. Wubs.  
  
 
Schakel bezorgen  21 augustus: dhr. H. Altena 
  
Komende diensten: Zondag 16 augustus in de Kapel via kerkomroep Kapel,                                          
voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma                                                                                                                               
Zondag 23 augustus dienst in Ichthus, voorganger: Mw. R. Dekker-Averesch, Vriezenveen 
 
Kerkdiensten: 
Welkom in de dienst van 23 augustus om 10.00 uur in Ichthus. Graag van te voren opgeven, bij 
voorkeur kan dit de hele week via de mail pastoraatichthus@gmail.com   
of  anders via de pastoraat-telefoon 06-41872814 op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd, er is een lijst van de opgegeven gemeenteleden 
en deze namen worden afgevinkt. De lijsten met namen moeten vier weken bewaard worden. U krijgt 
een plaats aangewezen. 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus gemeente gebracht worden naar: 
De heer en mevrouw  Kroeze en mevrouw R. Kleefman-Doldersum. 
 
Opbrengst collectes 26 juli :  1e collecte € 69,75    2e collecte € 81,60                                                                                                                                               
   
De collectes zijn voor diaconie en PGEmmen. Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te 
maken op  rekeningnummer: NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. 
collecte Ichthus 9 augustus. 
Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld 
over de bestedingsdoelen. 
 
Bedankje 
Ik mocht zondag 26 juli de bloemen ontvangen als groet van de gemeente. 
Heel fijn, ik was zeer verrast. 
Hartelijk dank hiervoor en met een vriendelijke groet, 
Hennie Hendriks-Niers. 
 
Boekenmarkt: 
Door de maatregelen van afgelopen maanden hebben we geen boeken, Cd’s etc. binnengekregen en 
daarom niet genoeg materiaal om te verkopen. 
De markt van oktober zal dit jaar niet worden gehouden. 
Wel kunt u iedere woensdag tussen 10.30 uur-11.30 uur boeken, Cd’s, Dvd’s  en legpuzzels inleveren. 
De volgende markt hopen we  DV in maart 2021 te houden. 
Alvast bedankt voor uw inbreng en tot horens.   De boekenmarktcommissie Ichthus. 
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Vakantie predikanten: 
Gerben Kajim: 27 juli – 16 augustus 
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks,                                                       
tel. 619774; email henniehendriks@zonnet.nl 
  
 
Club 55+ Achterom                                                                                                                        
Maandag 7 september 2020 was het de bedoeling om na de zomer weer te starten met club 
Achterom. Na overleg met zowel Alie Vlas en Gineke Zoer (docentes schilderen) als Gea Dost 
(voorzitter kerkenraad) is besloten dit tot nader order uit te stellen. In verband met het coronavirus en 
de regels die op dit moment gelden is het niet werkbaar om les te geven en tevens 1,5 meter afstand 
te houden. We hopen natuurlijk dat we binnen afzienbare tijd weer van start kunnen gaan en samen 
weer creatief  en gezellig samen kunnen komen.                                                                                            
Hartelijke groet Gea Berends 
 

 

  
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                   
Iena Pals,  tel. 618687                                                                                                                                              
Kopij voor donderdag 20 augustus.    
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.                                                                                                                        
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 11 september. 
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