
De Schakel Zondag  31 oktober 2021     Week 44     Jaargang 26  

 
Begroeting: Mevr. G. Wanders en mevr. A. Sijbom 
Voorgangers:   Ds. G. Kajim 
Organist:    Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Dhr. H. Beukers 
Lectrice:  Mevr. G. Venema 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. H. Beukers en dhr.  (J. Bal 
  

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 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: dhr. en mevr. Boeijenga  
Wo:    8.30 uur Tuingroep 
Wo:    8.30 uur Interieurverzorging: mevr. G. Venema, mevr. J. Donker en mevr. G. Warringa 
Wo:    19.30 uur Kerkenraad 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. J. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. A. Knigge 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken:  dhr. en mevr. Beukers 
  

Komende kerkdiensten 
Op 17 oktober in Ichthus om 10.00 uur met ds. G. Kajim.  
 
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Mevr. C. Hoekstra-Drenth en dhr. G. Dost. 
  
Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtig bouquet dat Ik zondag 17 oktober kreeg. Ook voor veel kaarten en 
telefoontjes. Na mijn ongelukkige val gaat het nu weer de goede kant op. 

Hartelijk groeten van Annet Hartman-van der Hoek  
  
Opbrengsten collectes: 
17 oktober: 1e collecte € 127,60 (KiA) / 2e collecte € 71,30(PGE) 
24 oktober: 1e collecte € 62,10 (diaconie) / 2e coll. € 68,60 (wijkkas) 
  
Eerste collecte vandaag, 31 oktober 2021: Bijbelgenootschap 
De Bijbel geeft ons inzicht, inspiratie en verdieping. Het geeft betekenis aan ons leven. Maar we 
betekenen ook veel voor elkaar!  
Het gunt NBG mensen in andere landen dezelfde ervaring. Helaas is voor miljoen mensen op de 
wereld een eigen Bijbel nu nog niet bereikbaar. Dit omdat de Bijbel voor hen te duur is, of nog niet 
beschikbaar in de taal van hun hart. Als gemeente kunnen we ons steentje bijdragen. Voor €5 is het 



mogelijk dat iemand elders op deze aarde voortaan zelf de prachtige verhalen in de Bijbel kan lezen. 
Een van de mooiste geschenken die we kunnen delen. Hartelijk dank voor uw bijdrage. We wensen u 
een gezegende dienst.                                         Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, afdeling Emmen. 
  
Op 7 november 2021: Mantelzorgzondag 
Volgende week zondag is het weer mantelzorgzondag, en kun u rozen meenemen voor gemeente-
leden of mensen buiten Ichthus die mantelzorger zijn. Volgende week infomeren we u in de Schakel 
over de verdere instructies. Alvast bedankt als u een roos wilt bezorgen bij een mantelzorger. 
  
Kerkelijk bureau: maak het ons gemakkelijker 
Het wordt ons door de banken steeds lastiger gemaakt om muntgeld te storten. Filialen hebben 
weinig afstortmogelijkheden meer en voor het afstorten moet betaald worden. 
Daarom stimuleren wij het “collecteren per bank”. Indien u uw collectegeld overmaakt op 
bankrekening NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Prot. Gemeente Emmen onder vermelding van de 
datum van de zondag en evt. 1e of 2e collecte dan kost ons dat minder geld en moeite. 
Wilt u toch blijven geven in de collecte tijdens de kerkdienst dan adviseren wij collectemunten aan. 
Deze zijn te verkrijgen op het kerkelijk bureau of te bestellen via de website www.pgemmen.nl. 
Bijkomend voordeel: u kunt deze giften (onder voorwaarden) aftrekken van de belasting. 
Uiteraard blijft uw muntgeld steeds van harte welkom. 

Medewerkers Kerkelijk bureau, Hoenderkamp 14. 
  
Kalender voor het hele gezin 
De adventsperiode komt er weer aan. Een prachtige periode om als (groot)ouders samen met je 
(klein)kinderen toe te leven naar kerst: de komst van Jezus op aarde! 
We bieden 3000 gezinnen in Nederland een prachtige adventskalender aan! U kunt de 
adventskalender gratis aanvragen via www.redeenkind.nl/adventskalender. Let op: bestellen is 
mogelijk tot 11 november en op=op. 
  

 
 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 15 oktober 2021 


