
Zondag 24 oktober 2021 
Week 43 jaargang 24 
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) 
 ******************************************************************************************************************* 
Begroeting:     Dames P. Moorlag en M. Altena 
Voorganger:      Majoor Sj. Van Heese 
Organist:     Dhr. H. Vink 
Ouderling:     Mw. E. Kemperink 
Diaken:         Mw. G. Dost 
Lector:      Mw. J. Keim 
Koster:      Dhr. A. de Jonge 
Weekkoster:     Heren D. Warringa en A. de Jonge 
  
Agenda: 
Di: 8.30 uur: Interieurverzorging: team 2 
Vrij: Schakel vouwen: Dames I. Pals en G. Strootker 
Vrij: Schakel bezorgen:  Dhr. H. van der Kamp 
Zo:  koffieschenken: Mw. J. Boeijenga 
  
 
Komende diensten: 31 oktober: Ds. G. Kajim 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht  worden naar:     
  
Mw. A. Bal-ter Horst en  mw. J. Dijks-Wolbers 
  
 

 
 
 

 
Koffie-ochtenden op woensdag van 10 tot 11 uur 
Iedereen is welkom 
Wilt U graag komen, maar heeft u geen vervoer, dan mag u de dag daarvoor 
contact opnemen met Gea Warringa (tel. 647677  of 06 80042845) 
We hopen weer velen te mogen begroeten. 
  

 
Op zoek naar chauffeurs. 
Er is de vraag gekomen van Gré Bijker of het mogelijk is haar voor de zondagsdienst op te halen en 
na de dienst weer thuis te brengen. Gré is een trouwe bezoekster van de zondagsdienst en is helaas 
niet meer in staat om zelfstandig naar de kerk te komen. 
Vandaar deze oproep aan chauffeurs die haar zouden willen rijden. Als zich  8 chauffeurs aanmelden  
bent u eens per 2 maanden aan de beurt om te rijden. Dat moet toch mogelijk zijn. Het zou fijn zijn als 
we Gré op deze manier zouden kunnen helpen. 
Gaarne bericht aan Gerrit Fleming, tel 06 12102707 of g.fleming@planet.nl.  Namens de diaconie: 
Gerrit Fleming 
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Bericht van overlijden van: 
Ties Baas, geboren 23 februari 1932 en overleden 12 oktober 2021.  
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 18 oktober jl.  
Wij wensen de familie heel veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd.  
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks, scriba  
 
Bedankt lieve mensen van Ichthus, 
In de veertigdagentijd van 2020 en 2021 hebben we geld ingezameld voor de                                 
Stichting naar School in Haïti. Bij elkaar werd daarvoor een bedrag van € 1.539,10 gegeven. Het 
laatste deel werd onlangs naar de Stichting overgemaakt. 
Zij verzochten ons het volgende bedankje over te brengen: “dank aan alle gemeenteleden, we zijn erg 
blij en verrast en dank voor al jullie steun” 
Ook Kerk in Actie stuurde een bedankje voor alle betrokkenheid en financiële bijdragen bij het werk 
voor de Zendingsdiaconessen in Rwanda. Kerk in Actie mailde ons: Dank voor de fijne samenwerking 
in de jaren, mooi te zien ook wat jullie steeds weer bereiken. Dat stelt ons in staat veel verschil te 
maken, zeker nu door corona omstandigheden het afgelopen jaar zorgelijk is geweest.  Voor dit 
project bracht u tussen jullie 2018 en juli 2021  
€ 8.300,00 bij elkaar. En de voorjaarsactie 2021 voor ons nieuwe project van de Andreas Manna 
Stichting uit Hoogeveen leverde al € 925,00 op. 
Ook namens de ZWO heel hartelijk dank voor uw gulle bijdragen.  
Jannes Hut, Voorzitter ZWO Ichthus-Emmermeer 
  

Soupkitchen Namibië 
Blij verrast waren we met de gulle donatie van de boekenmarkt voor de Soupkitchen. 
Ze zijn er hier erg blij mee!! Super bedankt. 
De situatie in Namibië wat betreft Corona is nog steeds erg spannend. Heel veel mensen zijn nog niet 
gevaccineerd. 
Kapepo zorgt goed voor de gezinnen van de kinderen van de Soupkitchen. Brengt daar wekelijks eten 
etc. want veel mensen blijven in hun huis, uit angst voor besmetting. 
We krijgen vaker giften voor de Soupkitchen. Dit “bewaren“ we, en als Kapepo geld nodig om eten te 
kopen maken we wat over. 
U weet het: elke euro komt rechtstreeks goed terecht!! 
Vriendelijke groet, Gerrit en Ans Misker 
 

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen, de kaarten en beterschapswensen welke ik 
afgelopen dagen ontvangen heb. 
Het gaat gelukkig langzamerhand weer wat beter met mij. Ik kan helaas voorlopig nog niet de 
zondagsdienst bijwonen. 
Hartelijke groet van Mania Fleming 
 

Ontmoetingen door de week, nu ook in november. Hulp gevraagd.  
Vanaf begin juli hebben we in de hal van Ichthus koffie-ochtenden georganiseerd. Ook in de maanden 
september/oktober werden mensen uitgenodigd om te komen, en jullie waren bereid om één of 
meerdere keren als gastheer/gastvrouw koffie te schenken. 
Hartelijk dank daarvoor. 
Nu is er een verzoek gekomen van een aantal vaste bezoekers om deze ontmoetingen ook nog in de 
maand november door te laten gaan. 
De vraag is nu aan jullie: 
Wie wil nog een keer op een woensdagochtend gastheer/gastvrouw zijn en dan helpen met 
klaar zetten en koffie schenken en weer opruimen? 
Indien je daartoe bereid bent om te helpen, kan ik weer een rooster opstellen. A.s. zondag zal ik in de 
kerk een opgave- lijst klaar leggen, maar ook per mail kan opgave of beschikbaarheid doorgegeven 
worden.  
Mijn vraag is dus: wil je nog een keer helpen en zo ja: wanneer zou je beschikbaar zijn op een zou je 
woensdagochtend in november.    
Groet, Gea Warringa  



Bijbelzondag 31 oktober 2021 en de Nieuwe Bijbelvertaling 2021                                                                              
De laatste zondag in oktober is het Bijbelzondag en heeft als thema "Op zoek naar betekenis". De 
Bijbel als bron van wijsheid, troost en inspiratie is iets om dankbaar voor te zijn. Iets prachtigs om die 
rijkdom aan een ander door te geven. Helaas zijn er nog miljoenen mensen die de Bijbel niet zelf 
kunnen lezen omdat het te duur is of omdat er geen vertaling is in hun eigen taal. 

Seraja Eli is 16 jaar in woont in een kindertehuis in Nickerie in Suriname. Iedereen geniet van het 
lezen in de Bijbel. Ook de kleintjes, door de mooie plaatjes in de kinderbijbel. Helaas heeft ze geen 
eigen Bijbel,. Die zou ze wel graag willen hebben om op die manier meer te leren over God, die zijn 
enige Zoon heeft gegeven voor ons allemaal. Dat is echt mooi om te ontdekken, vindt Seraja. 

De eerste collecte van 31 oktober is daarom bestemt voor het NBG om het mogelijk te maken dat 
kinderen als Seraja en vele anderen de rijkdom van de Bijbel zelf kunnen ervaren. 

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 heeft voor lezers veel betekenis gegeven. Er zijn allerlei 
verbeteringen aangegeven en dat heeft geleidt tot allerlei tips en ideeën wat er beter kon. Het 
resultaat is verbeterversie van de NBV.2014 in de vorm van NBV21.  Op 13 oktober 2021 heeft onze 
koning Willem-Alexander het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Ook daar zal komende zondag 
op bijzondere wijze bij worden stil gestaan.                                                                                             
Een gezegende dienst namens het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, afdeling Emmen 

Volwassenen gezocht 

Voor de Solid Friends avond (tienerclub) ben ik op zoek naar volwassenen die het leuk vinden om 

tieners te ontmoeten rondom het thema 'Generatiekloof'. Door spelletjes, gesprekken en een 

Bijbelvers hopen we dat Jong en Oud van elkaar kan leren. 

De avond is gepland op 12 november van 19.30-21.00 uur of 20.30-22.00 uur. 

Bent u boven de 21 jaar en zou u wel eens in gesprek willen met tieners? Meld u dan aan bij Jedidjah 

de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl 

 
 
 
 
 
Adres Website: www.Ichthus-Emmermeer.nl                                                
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
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 26 november 
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