De Schakel

Zondag 8 mei 2022

Week 19

Jaargang 26

De dienst begint vandaag om 9.00 uur en 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.
Begroeting:
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lectrice/lector:
Koster:
Weekkosters:
Agenda
Ma: 19:30 uur
Do: 9.00 uur
Vrij:
Vrij:

13.30 uur
13.45 uur

Mevr. G. Wanders en mevr. A. Sijbom
Mevr. J. Keim-de Wit
Mevr. J. Bartelds
Mevr. B. Beukers
Mevr. J. Fransen
Mevr. G. Warringa
Dhr. J. Venema
Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge

Ichthuskoor
Interieurverzorging: dames J. Donker, G. Berends, A. van Vondel, T. Groenwold
en dhr. G. Renkema
Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp
Schakel bezorgen: mevr. G. Wanders

Komende kerkdiensten
Op 15 mei in Ichthus om 9.00 uur met ds. W. de Groot.
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:
Mevr. Misker-van Mourik en mevr. Renkema.
Bedankt
Wat een verrassing: Vorige week kreeg ik een lintje en deze week de bloemen van de Ichthusgemeente als felicitatie. Ook namens Aaltje bedankt.
Herman Sijbom
Vakantie ds. Janneke de Valk-Boerma
Van zondag 8 tot en met maandag 22 mei ds. Janneke de Valk vrij zijn. U kunt in voorkomende
gevallen contact opnemen met onze scriba Hennie Hendriks.
Enquête gebruik Ichthus samen met CGK
Vorige week zijn enquête-formulieren uitgedeeld om uw mening te horen over het gezamenlijk
gebruik van de Ichthus. In totaal hebben we ongeveer 16 reacties teruggekregen. In de kerk liggen
nog formulieren om in te vullen, en ook op de website kunt u het formulier vinden. Om de
proefperiode goed af te ronden is het belangrijk uw mening te horen. Daarom nogmaals een
hartelijke uitnodiging om de enquête in te vullen. De uiterste inleverdatum is 15 mei 2022. Alvast
dank, namens de kerkenraad.
Gea Dost

Opbrengst collectes 24 april en 1 mei
24 april: 1e € 57,20 (Giro 555 Oekraïne) en 2e € 24,35 (wijkkas)
Collectemunten voor diaconie en kerk: € 28,20.
1 mei: 1e € 101,15 (diaconie) en 2e € 94,47 (PGE)
Voorjaarsactie
In de afgelopen week heeft u, als het goed is, de uitnodiging - per brief of in de (spam)mailbox ontvangen, om bij te dragen aan de voorjaarsactie. In de brief wordt u geïnformeerd over het doel
van de actie en op welke wijze u kunt bijdragen.
Mocht u de informatie gemist hebben: een e-mailtje (info@pgemmen.nl) of telefoontje (622122)
naar het kerkelijk bureau is voldoende om u volledig op de hoogte te brengen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage op NL49RABO 0373 7190 27.
Achterom
Op 2 mei 2022. was de laatste Achterom van dit seizoen. We starten weer op maandag 5 september
2022.

U bent mijn Gids
houdt me vast
elk moment van mijn leven
ook al zie ik dat niet
U loopt met mij mee
over bergen en door dalen
en U heelt mijn wonden
ook al vraag ik er niet om
U stelt me nooit teleur
terwijl ik U wel eens vergeet
U kalmeert de stormen
waarin ik soms verkeer
als ik weer fouten bega
U doet meer voor mij
dan dat ik verdien
U bent mijn Gids
waarop ik vaar
(Pieter van Heiningen)

Redactie Schakel:
E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)
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

