
Zondag 18 juli 2021 
Week 29  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 
Pianist:     Dhr. B. Melis 
Ouderling:     Mw. J. Keim-de Wit 
Diaken:         Mw. M. Hut 
Koster:      Dhr. J. Venema 
Weekkoster:     Dhr. en mw. Lanting 
Coördinatoren:    Dames E. Kemperink en G. Venema   
  
Agenda: 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3 
Wo: 28 juli: 08.30 uur: Tuingroep 
Vrij: 30 juli: Schakel bezorgen: Dhr. H. Altena 
 
Komende diensten:  
25 juli (Kapel)10.00 uur: Mw. J. Keim            
1 augustus (Ichthus) : Ds. R. Wijnsma 
  

 
 
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht  worden naar:     
De heer en mevrouw Hollander en de heer T. Idema  
 
 
 

 
Opbrengst collectes 4 juli: 
Diaconie € 52,80, wijkkas € 55,05 
  
De NBV-collecte op 1 augustus is voor de Helpende Hand. 
De Helpende Hand is een project dat uitgaat van de Diaconie. De doelstelling is om door middel van 
de uitreiking van een voedselpakket, de financiële  zorg van enkele gezinnen iets te verlichten. 
Gezinnen die moeten rondkomen van een minimum uitkering kunnen die ondersteuning goed 
gebruiken. Het is  niet noodzakelijk dat de gezinnen lid zijn van onze kerkelijke gemeente. Elk gezin 
wonend in de wijk Emmermeer, dat kan aantonen dat het beneden het minimum  moet leven, mag een 
beroep doen op De Helpende Hand. Er kunnen maximaal 20 gezinnen ondersteund worden. Ook door 
lang houdbare producten te deponeren in de mand in de hal van Ichthus steunt U de Helpende Hand. 
Uw bijdrage aan dit werk is van harte welkom. De diaconie 
  

 
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 maanden juli en 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.  
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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. 
  
Huwelijksjubilea: 
Namens de Ichthusgemeente feliciteren we: 
de heer en mevrouw Camies-de Vries, Frielingstraat 27-1, (7815 EB) zij zijn 23 juli 50 jaar getrouwd,  
en de heer en mevrouw H. Stellingwerf-Kamphof, Stationsplein 63, 7811 GW Emmen, met hun 65 
jarig huwelijk op zaterdag 31 juli. Wij wensen hen een gezegende dag. 
  
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: 18 juli, 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.  
We mogen in beperkte mate weer zingen, we zingen het eerste lied en het laatste lied 
gezamenlijk.  
Via de Schakel houden we/jou op de hoogte, wat de mogelijkheden in de toekomst zijn i.v.m. de 
coronapandemie. Allen van harte welkom in de dienst en bij de koffie. Namens de kerkenraad, met 
een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  
  
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:  
25 juli, 8 augustus en 22 augustus.  
 
Zomervakanties ds. G. Kajim en ds. J. de Valk-Boerma 
Ds. G. Kajim is met vakantie van 12 juli - 1 augustus 
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 
  

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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