De Schakel

Zondag 1 mei 2022

Week 18

Jaargang 26

De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichth
us 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.
Begroeting:
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lectrice/lector:
Koster:
Weekkosters:

Mevr. G. van Engen en mevr. R. de Roo
Ds. G. Kajim
Dhr. H. Vink
Mevr. A. Wubs
Dhr. H. Beuker
Mevr. D. Post
Dhr. J. Post
Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal

Agenda
Ma: 14:00 uur
Ma: 19:30 uur
Di:
8.30 uur
Wo: 9.00 uur
Vrij: 13.30 uur
Vrij: 13.45 uur

Achterom
Ichthuskoor
Tuingroep
Interieurverzorging: dames J. Donker, G. Venema en mevr. G. Warringa
Schakel vouwen: mevr. F. Huizinga
Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks

Komende kerkdiensten
Op 8 mei in Ichthus om 9.00 uur met mevr. J. Keim-de Wit.
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:
mevrouw Kleefman en, de heer en mevrouw Hollander.
Bedankt
Anny Beuker is na een verblijf van vele weken in het ziekenhuis en revalidatie weer thuis. Ze bedankt
voor de bloemen en de vele kaartjes, het heeft haar goed gedaan.
Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat ik afgelopen zondag gekregen heb. Het
gaat gelukkig langzaamaan de goede kant op met mijn gezondheid. Hartelijke groet, Mania Fleming
Medeleven n.a.v. overlijden Klaas Buwalda
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle vorm van medeleven na het overlijden van
Klaas, pa en opa. De vele kaarten, prachtige bloemen, mooie woorden en jullie belangstelling hebben
ons goed gedaan.
Riet Buwalda, kinderen en kleinkinderen
Lintjes Herman Sijbom en Hennie Hendriks
„Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot …”’ zo klonk het afgelopen dinsdag
26 april voor twee leden van onze gemeente, te weten dhr. Herman Sijbom en mw. Hennie Hendriks.

Herman Sijbom ontving het lintje voor zijn enorme inzet voor de Groen van Prinstererschool en
Hennie Hendriks voor haar 60-jarige inzet voor de kerk van Schoonebeek, de Zeihuuv-kerk, Ichthus en
de PGEmmen. Dik verdiend en ook op deze plek willen wij beiden van harte feliciteren!
Vakantie ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma
Van maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei is ds. Gerben Kajim vrij. Aansluitend zal van zondag 8 tot
en met maandag 22 mei ds. Janneke de Valk vrij zijn. Zij nemen voor elkaar waar. U kunt in deze tijd
contact opnemen met onze scriba Hennie Hendriks.
Collecte met de scipio app
Vanaf nu hebt u geen contant geld meer nodig om bij te dragen aan de collecte. Dit kan heel
gemakkelijk via deze app. Als er een rekeningnummer van u bekend is bij het kerkelijk bureau, dan
kunt u heel gemakkelijk in het groene venster uw tegoed opwaarderen. Is uw rekeningnummer nog
niet bekend? Mail dan naar info@pgemmen.nl . Het tegoed wordt in één keer door het kerkelijk
bureau geïnd.
U kunt de collecte kiezen waaraan u iets wilt geven, u vult zelf een bedrag in en daarna drukt u op
geven.De zondagse collectes zullen er op staan van zondag t/m zaterdag, eventuele andere collectes
kunnen er langer opstaan. Zoals bijvoorbeeld ZWO, Helpende Hand, en het Bloemenbusje.
Gea Dost
Enquêteformulier
Beste gemeenteleden, zondag 1 mei (vandaag) krijgt u/jij bij de schakel een Enquêteformulier
uitgereikt. De enquête betreft de overname van ons kerkgebouw Ichthus. Sinds 2019 zijn we hierover
in gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerk.
Op de gemeentevergaderingen is hierover gesproken en hebben we dit met u/jou gedeeld en ook via
brieven hebben we u/jou geïnformeerd. In verband met Corona verliep de informatie soms wat
moeizaam. Op dit moment gebruiken we samen het kerkgebouw Ichthus en hebben we wisselende
aanvangstijden van de diensten.
Een vriendelijk verzoek het enquêteformulier in te vullen, zodat wij uw meningen/ervaringen van u
horen. Het ingevulde formulier bij voorkeur voor 9 mei inleveren bij Tjalling Reitsma of bij Herman
van der Kamp, of bij één van de leden van de kerkenraad.Bij voorbaat hartelijk dank voor uw/jouw
medewerking en met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Hennie Hendriks (scriba)

Redactie Schakel:
E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 61 86 87 (Iena Pals)
Kopij donderdag 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 13 mei

