
De Schakel Zondag  29 augustus 2021     Week 35     Jaargang 23  

 

 

Voorganger:    Ds. K.W.H. Klaassens 
Organist:  Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Mevr. F. Boerhof en mevr. M. Hut 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Coördinatoren: Mevr. M. Hut en mevr. J. Keim 
Weekkosters:  Dhr. en mevr.  Lanting 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link 
op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl op de thuispagina.  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur 
na de dienst. 
  

Agenda 
Wo:    8.30 uur Interieurverzorging  dames B. Beuker, J. Donker en A. van Vondel 
  

Komende kerkdiensten 
Op 5 september is er om 10.30 uur een openluchtdienst in het Rensenpark. Het thema is: 
ontmoeten! Bekijk de website  (http://www.pgemmen.nl)  voor aanpassingen in verband met  
corona of het weer.   
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar  
dhr. Boerhof en mevr.  Doldersum. 
 
Openluchtdienst 2021: Ontmoeten! 
Na de prachtige Open-mind-dienst van vorig jaar september, gaan we het dit jaar weer doen: een 
dienst met en voor alle wijken in de buitenlucht van het Rensenpark. Wat is het mooi om elkaar weer 
te kunnen ontmoeten! En dat is dan ook gelijk het thema van de dienst: Ontmoeten. De datum van 
de dienst is zondag 5 september. We beginnen om 10.30 uur! Graag nodigen wij u van harte uit om 
de dienst bij te wonen. Opgeven hoeft niet, maar als u komt graag wel een strookje mee met uw 
naam en telefoonnummer. U kunt daarvoor het strookje in de Op Weg of de flyer gebruiken. Tijdens 
de dienst zal er kindernevendienst zijn, oppas en jeugdkerk, is er een band die ons begeleid bij het 
zingen, is er toneel en zal er een partytent op het terrein staan, waar het feest van de ontmoeting 
doorgaat en tot verrassende ontmoetingen zal leiden. Na de dienst is er koffie en thee. En dat alles 
coronaproof! Laten we hopen dat we een mooie openluchtdienst mogen beleven met prachtige 
ontmoetingen, met en voor de hele Protestantse gemeente van Emmen. Mochten de 
weervooruitzichten niet zo gunstig zijn, dan zal op vrijdag 3 september na 12.00 uur op alle websites 
van de PGEmmen bekend gemaakt worden of de dienst doorgaat of in Ichthus plaats zal vinden. 
Komt allen! 
  
Opbrengst collecten 15 augustus 
De eerste (diaconie) was € 88,80 en de tweede was (PGE) € 84,80. 
  
 



Ontmoetingen door de week, ook in september en misschien oktober 
Vanaf begin juli hebben we in de hal van Ichthus koffie-ochtenden georganiseerd. Acht maal werden 
de mensen uitgenodigd om te komen, en ook acht keer waren mensen bereid om hierbij te komen 
helpen. Hartelijk dank daarvoor. 
De afgelopen woensdag was het de laatste woensdag in augustus. 
Maar er is nu door een aantal vaste bezoekers voorgesteld om deze ontmoetingen in september door 
te laten gaan en eventueel, als er belangstelling blijft, bv ook in de oktobermaand. 
De vraag is nu: Wie wil nog een keer op een woensdagochtend in september of oktober 
gastheer/gastvrouw zijn en dan helpen met klaar zetten en koffie schenken en weer opruimen? Een 
opgavelijst ligt in de hal, maar per e-mail opgeven kan ook:  
geawarringa@planet.nl. 
  

 
  

 

  
 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 10 september 2021 


