
Zondag 13 september 2020   Week 38, 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. 
************************************************************************************************************* 
De kerkdienst kunt beluisteren via www.kerkomroep.nl of via https://youtu.be/_cH7gwOYr2k    
                                                   
Voorganger:     Ds. G. Kajim 
Ouderling:    Mw. H. Hendriks-Niers 
Diaken:    Mw. G. Venema 
Koster:     Dhr. H. Altena 
Weekkosters:    Dhr. en mw. Altena 
Coördinatoren:   Dames G. Dost, M. Hut en A. Sijbom 
  
Agenda: 
Wo. 08.30 uur Interieurverzorging: team 5 
Schakel vouwen: Mw./dhr. Altena 
Schakel bezorgen:  Dhr. H. Hollander 
  
Komende diensten: Zondag 20 september, voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad. 
Dinsdag 15 september: Dienst in Heidehiem om 14.30 uur.  
Voorganger: Mw. J. Keim-de Wit, organist: dhr. F. Ziengs. 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus gemeente gebracht worden naar: 
De heer Tj. D.  Reitsma en de heer W. H. Walvaart. 
 
Kerkdiensten: 
Welkom in de dienst van 20 september 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. 
 
In verband met de corona moest u zich de laatste maanden vooraf opgeven als u de kerkdienst op de 
zondagochtend wilde bezoeken.  
Met in gang van zondag 27 september, startzondag, hoeft dat niet meer.  
U kunt dan zonder aanmelding dus de kerkdienst bijwonen.  
Wel vragen wij van u, bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en uw naam en telefoonnummer op 
de lijst te schrijven. De coördinator staat bij de deur en zal u informeren.  
Verder zijn er coördinatoren die u naar de zitplaats verwijst.  
U ben van harte uitgenodigd om de kerkdiensten bij te wonen, graag begroeten wij u.  
Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  
 
Verrast 
Wij zijn oud en gezond en voorzichtig;  voelen ons soms wat opgesloten maar zeker niet eenzaam. 
Immers wij mogen nog samen zijn. En dan, in deze wel erg rustige tijd met weinig bezoek komen daar 
op zondag de bloemen van Ichthus. En achter dat boeket een heel vertrouwd en bekend gezicht. 
Enfin, die ontmoeting liep uit op een heel gezellig koffie-uurtje.                                                                                
Dank voor het lieve bezoek en de bloemen. 
Fieke en Hans Breekveldt 
  
De collectes zijn voor diaconie en PGEmmen.  
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op 
rekeningnummer: NL15RABO0114535736 
t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. collecte Ichthus  
13 september 
  
Een gift voor het bloemenbusje kunt u overmaken op  
NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer o.v.v. bloemenbusje. 
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Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                                                  
Iena Pals,  tel. 618687                                                                                                                                                      
Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                                            
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                    
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.                                                                                                                                                                
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 23 oktober. 

  
 


