
Zondag 15 mei 2022 
Week 20 jaargang 24 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com  
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of          
ouderling kunnen dit nummer  bellen.   

*********************************************************************** 

De dienst is vandaag om 09.00 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.                                
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl          
  
Begroeting:  Dhr. en mw. Fransen 
Voorganger:   Ds. W. de Groot 
Organist:   Mw. G. Jongsma 
Ouderling:  Mw. H. Hendriks 
Diaken:   Mw. G. Dost 
Lector:   Mw. I. Pals 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkoster:              De heren F. Knigge en J. Post 
  
Agenda: 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Do:  08.30 uur: Interieurverzorging: team 6 
Vrij: 13.30 uur: Schakel vouwen: I. Pals en J. Boeijenga 
                          Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 
  
Komende dienst: 
Zondag 22 mei 09.00 uur: Ds. H.W. Thon, Valthermond 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente           
Gebracht worden naar:  
  
Mevrouw H. Schnieders  
en 
De heer en mevrouw Ter Veen 
 

 
 

 
Vakantie 
Janneke de Valk is afwezig van 8-22 mei 
U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks   

  
Huwelijksjubileum 
Woensdag 18 mei zijn de heer H. Altena en mevrouw M.B. Altena–Kleinjan, Valtherlaan 87 7815 AB, 
Emmen, 60 jaar getrouwd. 
De Ichthusgemeente wil hen hiermee alvast feliciteren en hun nog gezegende jaren toewensen. 
 
Bedankjes:                                                                                                                                                                                                            

-Hiermee wil ik de Ichthus gemeente bedanken voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen.                                                       

Hartelijke groet, Roely Kleefman   

-Heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die we vorige week hebben gekregen van de 
Ichthus gemeente. Het voelt goed te weten dat er aan je wordt gedacht. 
Parkinson is een erg vervelende ziekte waar goede dagen worden afgewisseld door slechte, vooral na 
twaalf jaar ziekte is dit een steeds frequenter voorkomen fenomeen.  
Hartelijke groet, Tineke en Hans Hollander 
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-Hartelijk dank voor de bloemen, die ik zondag vanuit Ichthus mocht ontvangen. Fijn om te merken, 
dat er aan je gedacht wordt. Ik loop nog niet helemaal weer als een kievit, maar het begint erop te 
lijken. 
Met een hartelijke groet van, Lenie Renkema  
 
-Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemengroet vanuit Ichthus.We genieten er volop van! 
Het gaat met mijn pols de goede kant op. Gips is er inmiddels af en ik mag voorzichtig weer wat doen. 
Vriendelijke groet, Ans Misker 
 
  

Uitnodiging! 
Bij het kerkblad was een brief met een uitnodiging voor de Ichthusgemeente voor een  
ontmoeting met een maaltijd. 
Opgeven voor de ontmoeting met een maaltijd kan nog voor dinsdag 17 mei. 
(betreft 19 mei vanaf 18.00 uur). 
En nog opgeven voor maandag 22 mei (betreft 24 mei vanaf 12.30 uur). 
Opgeven kan via de mail, anniewubs@hotmail.nl of telefonisch 0591-617897 
Hartelijke groet, ontmoeting/inspiratie en pastoraat. 

  
KOM OOK EENS OP DE KOFFIE IN ICHTHUS 

 
Op woensdagmorgen vanaf 10:30 uur staat de koffie/thee klaar beneden in de 
Zeihuuvzaal. Het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of 
andere bijzonderheden. 
Gastvrouw is deze ochtend Annie Wubs. 

 

 
Wie wil een keer helpen? 
Sinds enige tijd worden er op de woensdagochtend weer koffie-ochtenden georganiseerd. Een klein 
groepje mensen is dan aanwezig. 
We zoeken voor woensdag 22 juni nog iemand die een uurtje wil komen helpen, kopjes klaar zetten, 
koffie schenken, en weer opruimen. ( de andere data in mei en juni zijn al bezet) 
Opgave graag per mail naar geawarrringa@planet.nl of op de lijst in de hal (op ronde tafeltje) 
 

  
 
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. 
 
Stichting Vocalin Drenthe,  zaterdag 21 mei in de Goede Herderkerk te Emmen.  
Vocalin Drenthe voert het Requiem van Fauré en een aantal delen van The Peacemakers van Sir Karl 
Jenkins uit en staat onder leiding van dirigent Roelof Bosma Solisten en begeleiding De solisten zijn: 
Varvara Tishina en Agnes van Laar sopraan, Jasper Schweppe en Lars Terray, bariton. Karel van den 
Berg (orgel) en het Ensemble Conservatoire (symfonieorkest) verzorgen tijdens het concert de 
begeleiding. 
De concerten van Vocalin Drenthe hebben altijd een bijzonder karakter. Veelal worden meerdere 
kunstdisciplines betrokken bij de concerten. 
Kaartverkoop € 20,00 (kinderen tot 16 jr. gratis) voor meer informatie zie www.vocalindrenthe.nl  
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BOEKBESPREKING OVER ‘ALS GOD RENOVEERT’ VAN JAMES MALLON 
'... het vertellen wat geloven, Jezus en God voor je betekenen is eigenlijk een plicht. Het is bijna 
egoïstisch om, als we iets prachtig en heel belangrijk vinden, dat voor onszelf te houden…' ‘...onze 
essentiële missionaire roeping als christen is zover uit onze herinnering geraakt, dat we genoegen zijn 
gaan nemen met het in stand houden van de kerk en het dienen van onszelf….’ ‘...we treuren om de 
tragedie van geloofsverlies, secularisatie, kerksluitingen en dergelijke, maar het komt niet in ons op 
om de riemen te grijpen en het op een roeien te zetten…’ 
Zomaar een paar citaten uit het boek van James Mallon ‘Als God Renoveert’ oftewel ‘Stop met 
ploeteren en begin opnieuw’. Een boek over geloven en de kerk. Over hoe je een noodlijdende kerk 
weer succesvol kunt maken. In het najaar gaan we dit boek bestuderen en bespreken. Er zijn al een 
vijftal aanmeldingen binnen. Ook interesse? Mail naar kor.louissen@ziggo.nl of bel met 06-
522664763. 
 
CONCERT OP DE VRIJDAGMIDDAG 
Cherry Ripe & Maartje geven op vrijdagmiddag 27 mei een concert in de Opgang. Gerard, Fiebo en 
Maartje zingen en spelen op de vleugel, dwarsfluit en klarinet en laten werken horen van onder meer 
Schubert, Horn, Britten, Schuman en Giordani. Het concert in de Opgang, in het kader van de Open 
Inloop, begint om 15.00 uur. Zowel de toegang als de koffie en de thee zijn gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                           
Iena Pals tel. 618687  Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                              
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 13 mei  
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