
De Schakel Zondag  3 oktober 2021     Week 40     Jaargang 26  

 
Begroeting:  Mevr. D. Baas en mevr. A. Sijbom 
Voorgangers:   Ds. G. Kajim   
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Mevr. F. Boerhof en mevr. N. van der Kamp 
Lectrice:  Mevr. A. Knigge 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr.  J. Post 
  

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 mevr. B. Beukers, mevr. A. van Vondel en mevr. J. Donker 
Wo:   19.30 uur:  Pastoraat  
Wo:   19.30 uur: Diaconie 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. H. Altena 
  

Komende kerkdiensten 
Op 10 oktober in Ichthus om 10.00 uur met mevr. J. Keim-de Wit.  
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar 
mevr. G. Grit-Gruppen en mevr. R. van Duijvenbode. 
 
Begroetingscommissie 
Eindelijk mogen de leden van de begroetingscommissie de gemeente weer begroeten op 
zondagmorgen!  
Het rooster voor dit jaar is klaar, maar ik zoek nog enkele gemeenteleden, die misschien volgend jaar 
willen meedoen. Het gaat om ongeveer 3 á 4 keer per jaar. 
U mag mij mailen a.sijbom-kuper@versatel.nl of bellen 06–10140503. Een briefje in de bus met uw 
naam, adres en telefoonnummer is ook prima. 
Ook wil ik alle leden die de afgelopen jaren hebben meegeholpen, maar nu om wat voor reden dan 
ook helaas moeten stoppen, hartelijk bedanken voor hun inzet.                                      Aaltje Sijbom 
 
Opbrengst collecte 19 september 2021 
De opbrengst van de eerste collecte was € 119,90 (KIA kerken in  
Syrië) en de tweede € 86,35 (PGE). 
  
Ontmoetingen door de week: woensdagmorgen  van 10 tot 11 uur 
Ook in de maanden september en (bij voldoende belangstelling) in oktober staat van 10-11 uur de 
koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige 
ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden.  
We hopen dat velen aan deze uitnodiging gehoor geven.  Wilt U graag komen, maar heeft U geen 
vervoer, dan mag U de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (telefoon 647677  of  
06-80042845). We hopen weer velen te mogen begroeten. 



  
  

Boekenmarkt 
Het mag weer. Zaterdag 9 oktober a.s. houden we weer onze boekenmarkt. We zijn open tussen 
9.00-14.00 uur.   
We hebben in de verkoop diverse boeken, CD's, DVD's LP's en legpuzzels. Voor ieder wat wils zoals U 
ziet. Na het schuifelen en zoeken een beetje bijkomen, dat kan in onze „resto-hoek” onder het genot 
van koffie, thee of limonade al of niet met koek.  
We hopen dat velen van U onze markt een bezoek brengen zodat we weinig overhouden maar des te 
meer „Euro’s” verdienen, waarmee we goede doelen kunnen steunen. Graag tot ziens.  
                                                                                                                                     De boekenmarktcommissie  
   
V&T lezing:  woensdag 13 oktober 2021, 15.00 uur Schepershof 
De gemeentedichter van Emmen, Bertus Beltman, heeft speciaal voor ons een nieuw programma 
opgesteld. Hij neemt ons mee in de wereld van de poëzie, zoals een dichter dat doet. Bertus vertelt 
en spreekt samen met ons over het onderwerp: wat kan poëzie betekenen in tijden van onzekerheid 
of crisis. 
Het wordt een middag om nieuwe dingen te horen en samen te ontdekken wat deze tijd met ons 
doet/heeft gedaan. U bent hartelijk welkom, deze lezing is voor iedereen toegankelijk, geen 
toegangscode vereist in de kerk. 
 
 

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 15 oktober 2021 


