
Zondag 27 september 2020   Week 40, 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 YouTube:   
https://youtu.be/aZM3FEkNiG0 
 
                                                   
Voorganger:     Ds. G. Kajim en ds. J. de Valk-Boerma 
Organist:     Dhr. H. Vink 
Ouderling:    Mw. A. Wubs 
Diaken:    Mw. M. Hut 
Koster:     Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:    Dhr. T, Boerhof en J. Hooiveld 
Coördinatoren:  Dames G. Dost, H. Hendriks en N. Feenstra 
  
Agenda: 
Wo. 08.30 uur: Interieurverzorging: team 2 
Vr. 13.30 uur:  Schakel vouwen: dames E. Veerbeek en G. Strootker 
Schakel bezorgen:  Dhr. H. Hendriks 
  
Komende diensten:  
Zondag 4 oktober: Voorganger: Ds. G. Kajim 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus gemeente gebracht worden naar: 
Mevrouw M Bloemberg en de heer en mevrouw van Klinken 
 
Kerkdiensten: 
In verband met de corona moest u zich de laatste maanden vooraf opgeven als u de kerkdienst op de 
zondagochtend wilde bezoeken.  
U kunt nu zonder aanmelding de kerkdienst weer 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,  Hennie Hendriks, scriba  
 
Opbrengst collecten 20 september: 1e € 95,65, 2e € 53,65 
 
Pastoraat: 
Vanaf oktober vorig jaar hebben we helaas geen wijkouderlingen meer. 
Maar we hebben een pastoraat telefoon, waar u voor u zelf of voor anderen een bezoekje of een 
telefoontje kunt aanvragen van een predikant of van een ouderling. 
Op deze manier willen we graag omzien naar elkaar. 
Pastoraat nummer  06-41872814. 
Hartelijke groet vanuit het Pastoraat. 
  
Helpende Hand: bedankje 
Van een mevrouw uit het appartementencomplex kreeg ik pakken koffiepads. 
Zondag lag er in de mand naast collectemunten ook contant geld met een totale waarde van € 13,90. 
Verder kregen we via mevrouw Keim nog  € 100,00 van NN. 
Voor al deze gaven heel veel dank. 
  
Bedankt voor de prachtige bloemen die ik zondag mocht ontvangen van de Ichthusgemeente. Ik was 
zeer verrast! Het gaat goed met mij.                                                                                                                 
Hartelijke groet, mevr. A. van Nieuwenweg-Kiewiet. 
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De collectes zijn vandaag, 27 september, voor diaconie en PKN (Vredeswerk) 
Vrede verbindt verschil De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in 
Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken 
steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims 
verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In 
Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar 
als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen 
seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van 
de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank!  
  
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 27 september 
 
Een gift voor het bloemenbusje kunt u overmaken op  
NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer o.v.v. bloemenbusje. 
  

HOOP 

Elke ademtocht doet ons verder gaan 
maar ijl en kwetsbaar blijkt ons bestaan 

 
het besef kwam snel en onverwacht 

een virus houdt ons in zijn macht 
 

corona maakt ons onzeker en geeft veel pijn 
maar het versterkt ook ons bewustzijn 

 
sterker is de geestelijke eeuwigheid 

dan onze stoffelijke werkelijkheid 
 

dit inzicht door Jezus aan ons gegeven 
vormt de adem voor ons leven 

 

Gedicht van: Ad Heide (gedichtensite.nl) 

  
 
 
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. 

  
 


