
Zondag 15 augustus 2021 
Week 33 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. W. de Groot 
Organist:     Dhr. M. Bruinewoud 
Ouderling:     Mw. B. Beukers 
Diaken:         Mw. N. v.d. Kamp 
Koster:      Dhr. J. Lanting 
Weekkoster:     Heren: D. Warringa en A. de Jonge 
Coördinatoren:    Dames G. Dost en A. Wubs   
  
Agenda: 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 2 
Vrij: 26 aug: Schakel vouwen: Mw. F. Huizinga/I. Pals 
Vrij: 26 aug: Schakel bezorgen:  Dhr. B. Beuker 
Komende diensten:  
22  augustus (Kapel) : Ds. J. de Valk-Boerma 
29 augustus (Ichthus) Ds. K.H.W. Klaassens 
  

 
 
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  

gebracht  worden naar:     
 De heer en mevrouw Dalstra en mevrouw  A.J. de Roo- de Groote   
 
 
 

 
Opbrengst collectes 1 augustus: 
Giro 777  € 158,50     Wijkkas  € 73,30 
  

 

 

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. 

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.  
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Jubileum 
19 augustus d.v. hopen wij ons 55 jarig huwelijk te vieren 
Tinus en Boukje Katerberg (Laan v.h. Kinholt 85, 7823 GB) 
  
De Ichthus gemeente wenst jullie een gezegende dag! 
  
Achterom                                                                                                                                                     
Beste mensen,                                                                                                                                                  
Club Achterom start weer op maandag 6 september om 14.00 uur onder het genot van een kopje thee 
met iets lekkers. Hoe we de tijd tussen 14.00-16.00 uur in gaan vullen zullen we dan samen gaan 
bespreken. Hartelijke groet Gea Berends. 

Helpende Hand 
Via mevrouw J. Keim ontvangen van NN een bedrag van € 50,00. 
Heel veel dank hiervoor. 
Een goede en gezegende dienst gewenst. 
Het team van "De Helpende Hand " 

 
 

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 

ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 

zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 

 
Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 

uw luister staat geschreven in de sterren, 
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
taal van genegenheid, tijding van verre. 

Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?  

. 
In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans, 
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven. 
Wij zijn geschreven met dezelfde hand, 
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven. 
De Morgenster, zozeer aan U verwant, 

 Hij heeft het uur der duisternis verdreven. 
  

God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 

uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
 o leid ons uit het huis van schade en schande - 

 Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
 Uw stad van licht daalt neer over de landen. 

 
 NLB 220 

  
 
 

 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                          
Iena Pals tel. 618687  Kopij voor donderdag 17.00 uur.     
                                                                                                      
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                              
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 10 september. 
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