
De Schakel Zondag  6 februari 2022     Week 6     Jaargang 26  

  
Voorganger:   Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. E. van der Heide 
Ouderling:   Mevr. J. Keim 
Diaken:  Mevr. M. Hut 
Lectrice/lector: Dhr. G.Renkema 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link 
op de website van Icterus 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: 11:30 uur koffie schenken: Frank en Alie Knigge 
Ma: 14:00 uur Achterom 
Wo:   19.30 uur Diaconie 
Di:    8.30 uur  Interieurverzorging: mevr. J. en dhr. G. Geerlinks, mevr. C. en dhr. J. Strootman  

en mevr. M. Hoving 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. T. Boerhof 
  
Komende kerkdiensten 
Op 13 februari in Ichthus om 9.00 uur met ds. P. E. G. Wiekeraad.  
 

De bloemen mogen met een groet van de Icthus-gemeente gebracht worden naar   
Mevr. H. van Klinken-Middel en mevr. W. de Vries-Knigge. 
 
Hartelijk dank 
We waren blij verrast met het prachtig boeket bloemen. We genieten er van. Dank u wel.                    
                                                                                                                            Klaas en Riet Buwalda 
  
Achterom 
Maandagmiddag 7 februari om 14 uur starten we weer met club Achterom!  
  
Boekenmarkt 
Jammer, jammer, maar wij hebben moeten besluiten de boekenmarkten na de rommelmarkten ook 
op te heffen. Met veel plezier hebben  we deze nog jaren gehouden en daarmee enkele goede doelen 
kunnen steunen.   
Het geld wat nog over is zullen we binnenkort gaan verdelen en natuurlijk hoort U daarna van ons 
welke doelen we hebben bedacht. 
U allen nog bedankt voor Uw steun in welke vorm dan ook.                          De boekenmarktcommissie 
  
 



Nieuw: kerk app beheerder gezocht 
De Protestantse Gemeente Emmen wil voor alle gemeenten ( Grote Kerk, Odoorn, Kapel, 
Schepershof, de Opgang en Ichthus) een Kerk App in gebruik nemen. De voorbereidingen zijn 
inmiddels begonnen. Per wijk is er tenminste een beheerder nodig. Liefst twee. Ontzettend leuk en 
nieuw kerkenwerk. Samen met een groep enthousiaste mensen werken aan nieuwe vormen van 
communicatie binnen de kerk. Interesse? Meer Weten? Bel met Hennie Hendriks(0591-619774). 
  
Seniorenvakanties en vakanties met zorg 
Het Vakantiebureau verzorgt gedurende het hele jaar op enkele mooie locaties in 
Nederland vakantieweken met een speciaal karakter. De gasten zijn vooral mensen die dagelijks 
enige of meer aandacht, zorg of begeleiding nodig hebben en om die reden niet meer met een 
„normale” vakantiereis mee kunnen.  
Zoals het nu lijkt, verwachten we dat enkele vakantieweken dit jaar door kunnen gaan. Op de website 
van het Vakantiebureau  www.hetvakantiebureau.nl  is daarover meer en actuele informatie te lezen. 
De nieuwste vakantiegids is hier aan te vragen, maar ook op de leesplank in de kerk liggen deze 
folders en gidsen. De Vakantiegids 2022 is eveneens telefonisch aan te vragen 0343 – 74 58 90.  
De contactpersonen van Emmen kunnen U er ook alles over vertellen. Zij brengen U graag een folder 
over de mogelijkheden die er zijn, over de vakanties voor onze vitale senioren, en voor hen die meer 
zorg of aandacht nodig zijn. 
Contactpersonen voor Emmen: Geb en Ria Bril (0591-632106), Tineke Seigers (0591-620300) én  
Dick en Gea Warringa (0591-647677). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 maart 


