
Zondag 1 augustus 2021 
Week 31 jaargang 23 
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.   

De dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl.    
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus www.ichthus-emmermeer.nl  U ziet 
daar op de “Home” pagina de foto van Ichthus!  Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u 
een groot beeld!)  
Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren. (Dit kan pas een paar 
uur na de dienst) 

 
Voorganger:      Ds. R. Wijnsma 
Organist:`     Dhr. H. Vink 
Ouderling:     Mw. A. Wubs 
Diaken:         Dhr. H. Beukers 
Koster:      Dhr. J. Venema 
Weekkoster:     Dhr. en mw. Venema 
Coördinatoren:    Dames B. Beukers en F. Boerhof   
  
Agenda: 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 5  
Vrij: 13 aug: Schakel vouwen: n.v.t. 
Vrij: 13 aug: Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 
Komende diensten:  
8 augustus (Kapel) : Ds. G. Kajim  
15 augustus (Ichthus) Mw. F. van Wieren 

  
 
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht  worden naar:     
Mw. van Breeden en de heer en mevrouw Bal. 
 
 
 
 

Opbrengst collectes 18 juli: 
Diaconie €  110,20      PGEmmen  € 98,30 
  
Wijziging NBV collecte 1 augustus:                                                                                                         
Nieuwe bestemming: hulp bij overstromingsramp Limburg                                                                                                                                                                                           
Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor 
particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de 
overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Vanuit de landelijke overheid is al 
duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is 
weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er 
blijven ook noden over die niet uit andere bronnen gedekt  worden. En juist voor die 
initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn . Het gaat hierbij om steun voor 
kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale samenleving een extra steuntje in de 
rug krijgt. Het is niet de bedoeling dat er directe steun aan particulieren en ondernemingen 
gegeven zal worden. Het gaat om burgerinitiatieven die - nadat de modder is weggeschept - 
lokale noden helpen lenigen. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt 
verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de 
grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren. Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen 
gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van 
maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, 
zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden. Van harte aanbevolen . 
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Huwelijksjubilea: 
Namens de Ichthusgemeente feliciteren we:  
de heer en mevrouw Feitsma-Dokter, Flintstraat 83, 7815 RE, zij hopen op 13 augustus a.s. 50 jaar 
getrouwd te zijn. 
Wij wensen hen een gezegende dag en nog vele gelukkige jaren samen. 
  
Uitnodiging Koffiedrinken na de dienst.                                                                                                                                       
Beste gemeenteleden, 
In de schakel  4 juli bent u/ben jij geïnformeerd over de gezamenlijke zomerdiensten met de Kapel.  
De diensten in Ichthus zijn nog op 01 augustus en 15 augustus voor gemeenteleden Ichthus.  
Na de dienst is er koffiedrinken, waarvoor wij u/jou van harte uitnodigen, in de kerkzaal. We 
handhaven de coronamaatregelen, dus afstand houden en handen desinfecteren bij binnenkomst. 
Tijdens het koffiedrinken op je stoel blijven zitten.  
Aanmelden vooraf is niet nodig, weliswaar wordt uw/jouw naam genoteerd.  
 
Kerkdiensten: Tot 22 augustus hebben we gezamenlijke diensten met de Kapel. Op zondagen dat de 
dienst in de Kapel is wordt er geen schakel uitgegeven en bezorgd.  
Op de volgende zondagen zijn de diensten nog in de Kapel:  
8 augustus en 22 augustus.  
  
Zomervakantie 
Ds. J. de Valk is met vakantie van 17 juli - 8 augustus 
Bij voorkomende gevallen contact opnemen met  de scriba,  
Hennie Hendriks, telefoon: 619774 
scriba@ichthus-emmermeer.nl 
  

Bedankt !!!!  Lieve mensen van Ichthus, 
Zondag de 27ste juni mijn laatste dienst in jullie midden ging ik net als iedereen die niet op de hoogte 
was van wat er ging gebeuren, zitten. Mijn gedachte was dat Gea Dost iets zou vertellen over de 
gesprekken met betrekking tot de toekomst van de kerken in Emmen en in het bijzonder van .Ichthus.  
Verbaasd keek ik naar het doek toen mijn foto verscheen. Achteraf was/ben ik ook heel erg verrast ! 
Bedankt voor het  cadeau wat ik mede namens U heb gekregen. Een mega doos "Merci "en een kaart 
met een mooie tekst en het kan niet op er zat ook een bedrag in om te besteden. 

Heb er een poosje over nagedacht want ik wilde iets aanschaffen dat paste bij u 
als gevers. 
Deze plant is het geworden. Een passieplant. Ik hoop er nog lang van te kunnen 
genieten en daarbij zullen mijn gedachten naar Ichthus gaan en wat ik er allemaal 
heb mogen beleven. 
Nogmaals heel veel dank voor de mooie en inspirerende tijd die ik bij U mocht 
doorbrengen en voor het prachtige cadeau. 
"Ook iedereen bedankt voor de kaartjes en telefoontjes met felicitaties met mijn 
nieuwe woning " 

Ik wens u Gods Zegen toe. Groetjes en tot ziens, want ik  zal ook in Emmermeer zo af en toe 
rondlopen. Nolly . 
  
 
-Zondag,18 juli jl werden wij verrast met een  bezoek van Geert en Annie Wubs die namens de 
Ichthus gemeente, de bloemen van de kerk brachten, heel fijn. Het voelt goed, te weten, dat er aan 
ons gedacht wordt. Het gaat gelukkig weer wat beter met Tineke, er waren wat complicaties 
opgetreden, maar die zijn met medicijnen gelukkig weer verdwenen. 
Helaas geldt dat niet voor de Parkinson, dat raak je helaas nooit meer kwijt, goede dagen worden 
afgewisseld met slechtere. Nogmaals dank en hartelijke groeten,  
Tineke en Hans Hollander 
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Ontmoetingen in de zomerperiode, komt u in Ichthus op de koffie?  
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de 
kerk. En ook op een ochtend in de week gaan de deuren van Ichthus weer wijd 
open. Iedere woensdagmorgen in de maand augustus van 10:30 uur-11:30 
uur, schenken we koffie en thee met wat lekkers er bij. We zijn blij dat dit weer 
mogelijk is, maar we houden ons wel aan de regels die op dat moment nog 
gelden.  

Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting. Wilt u wel graag komen, maar heeft u 
geen vervoer, dan mag u de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (06-80042845 )  
Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen weer velen te mogen 
begroeten. 
  
Kerkelijk Bureau  
Is vanwege vakantie is gesloten van 26 juli t/m 6 augustus. 
Daarna kunt u weer bij ons terecht op Hoenderkamp 14 voor b.v. collectemunten, op dinsdagmorgen, 
woensdagmorgen, donderdagmorgen en donderdagmiddag. 
  
Boekenverkoop in de Grote Kerk tijdens de Vlindermarkten 
Iedere dinsdag tot en met 10 augustus is er onder de toren in de Grote Kerk een boekenverkoop. Er is 
keus uit een grote hoeveelheid boeken, voor een klein prijsje mag u ze meenemen. De kerk is open 
van 9.00 uur – 16.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************** 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
N. v.d. Kamp tel. 640035  Kopij voor donderdag 29 juli 17.00 uur.    
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                              
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 6 augustus. 
******************************************************************************************************************** 
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