
De Schakel Zondag  7 november 2021     Week 45     Jaargang 26  

 
Begroeting: Mevr. G. van Engen en mevr. R. de Roo 
Voorgangers:   Ds. G. Kajim 
Organist:    Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. A. Wubs  
Diaken:  Dhr. G. Fleming 
Lectrice:  Mevr. G. Warringa 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr. en mevr. Venema 
  

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. Beukers 
Wo:    8.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. J. Donker en mevr. A. van Vondel 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken:  dhr. en mevr. Post 
  

Komende kerkdiensten 
Op 14 november in Ichthus om 10.00 uur met ds. W. de Groot.  
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar   
mevr. A.J. de Roo en mevr. A. Koekman 
 
Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de mooie boeket bloemen die ik 24 oktober heb ontvangen.                                                     
                                                                                                                Groeten van Jantien Dijks-Wolbers  
  
Rond deze dienst: aandacht voor Week van de mantelzorg en Dankdag 
In deze dienst zal er aandacht zijn voor de Week van de Mantelzorg. U kunt o.a. na de dienst een roos 
meenemen voor mensen binnen en buiten Ichthus die als mantelzorg een hart onder de riem nodig  
hebben.  
Ook is er aandacht voor de thematiek van de Dankdag, die afgelopen woensdag was. Dit doen we o.a. 
door van huis uit artikelen mee te nemen voor de Helpende Hand. U kunt dan vooral denken aan 
houdbare levensmiddelen als gemalen koffie, thee, rijst, macaroni en conserven. Ook zal het thema 
dankbaarheid in de dienst een rol spelen.  
  
Mantelzorgzondag en rozen uitdelen 
 Vandaag kunt u weer een roos meenemen om uit te delen aan een mantelzorger. Binnen Ichthus 
kennen we een heel aantal gemeenteleden die mantelzorger zijn, voor hen ligt –ter bemoediging en 
als teken dat we aan hen denken- een roos klaar met een kaartje waarop hun naam staat. 
Wilt u een roos bezorgen bij een gemeentelid dat mantelzorger is, kijk dan eerst even bij de rozen 



MET naam zodat die in elk geval bezorgd worden bij deze gemeenteleden. Er zijn ook rozen met een 
kaartje zonder naam. Die kunt u meenemen voor anderen. 
Er staan diakenen achter de tafels, zij hebben ook een lijst met namen, dus vraag hen gerust om 
advies.  
Hartelijk dank voor uw medewerking bij het bezorgen van deze rozen.                             De diakonie 
 
Diensten in coronatijd  
Beste gemeenteleden, Nu de coronamaatregelen weer aangescherpt worden en het advies is om een 
mondkapje te dragen, verzoeken wij u/jou bij binnenkomst en het verlaten van de kerk weer een 
mondkapje te dragen.  
Ook willen wij u erop attenderen om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.  
We nodigen u van harte uit om de diensten bij te wonen.Ook blijft het mogelijk om de diensten 
online te volgen.  Hartelijk dank voor uw/jouw medewerking.  
                                            Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba)  
  
Dringend gebruikte fietsen gevraagd 
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek 
naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, 
winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam zijn. Leren fietsen is dan soms ook nog een 
dingetje, maar vaak leren de bewoners die er al wat langer zijn het de nieuwkomers wel aan. Fietsen 
zijn ook erg welkom voor de gezinnen die sinds kort tijdelijk gehuisvest zijn in de noodopvang in de 
voormalige Giraf. Omdat het zowel op het AZC als in de noodopvang gaat om gezinnen, zijn dus ook 
kinderfietsen zeer welkom. Heeft u nog een bruikbaar  karretje staan….       
Teleoon: 088-7154444.           Email: emmen@coa.nl.             Adres: Wilhelmsweg 85. 7814 VG Emmen.   
  
Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 16 november 2021 
Beste gemeenteleden, Hierbij nodig ik u/jou van harte uit voor de gemeenteavond op dinsdag 16 
november 2021 om 19.30 uur.  
De bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal.  
De volgende punten zullen aan de orde komen:  
Invulling vacature predikantsplaats Emmen-Zuid. 
Vervolgens zullen we met elkaar in overleg gaan over de samenwerking wijkgemeente Emmen-Zuid 
en wijkgemeente Ichthus.  
Stand van zaken, gesprekken met de Christelijke Gereformeerde Kerk i.v.m. verkoop gebouw Ichthus 
en het samen gebruiken van het Ichthus . 
Hierbij is vanaf 20.30 uur een vertegenwoordiging  van de Christelijke Gereformeerd Kerk aanwezig.  
Wat verder ter tafel komt en rondvraag.  
Denken jullie er nog even aan om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten van 
de kerkzaal.  
Graag ontmoeten we elkaar op 16 november en met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Hennie Hendriks (scriba)  
 
 
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 26 november 2021 


