
Zondag 12 juni 2022 
Week 24 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 10.30 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:  Dames H. Hendriks en J. Middeljans 
Voorganger:   Ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen 
Organist:   Mw. G. Jongsma 
Ouderling:  Mw. J. Keim-de Wit 
Diaken:   Dhr. G. Fleming 
Lector:   Mw. G. Venema 
Koster:   Dhr. H. Wiersema 
Weekkoster:              Dhr. R. Wanders en mw. D. Post 
Koffieschenken: Dhr. en mw. Venema 
  
Agenda: 
Wo:  10.30 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend 
Do:   08.30 uur: Interieurverzorging: team 5 
Vrij:  13.30 uur: Schakel vouwen: Dames. M. Altena en I. Pals 
                           Schakel bezorgen: Dhr. B. Beuker 
  
Komende dienst: 
Zondag 19 juni  09.00 uur: Ds. J. de Valk-Boerma 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente           
gebracht worden naar:  
  

  
  
Mw.  A.G. Stuit 
en 
Mw. J. Hoorn-van Spil 
 
 
 
 

 
 
Opbrengst collecte 5 juni Opgang en Ichthus:                                               
1e collecte   € 175,12,  2e collecte € 189,50 
  
Bedankjes:  
-Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen 
Die ik vanuit Ichthus mocht ontvangen na m’n schouderoperatie. Het gaat de goede kant op en de 
week start de revalidatie. 
Vriendelijke groeten Emmy Vos.  
  
-Mevrouw A. de Roo bedankt de Ichthus gemeente voor de mooie bloemen die ze zondag mocht 
krijgen. 
  
 
 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com
http://www.ichthus-emmermeer.nl/


Verkoop Ichthus 
Op 8 juni om 15.30 uur is bij notaris Kral de overeenkomst tussen CGK en PGE met betrekking tot de 
verkoop van ons kerkgebouw getekend. Vanaf deze datum is de CGK eigenaar van de Ichthuskerk en 
zijn wij medegebruikers. De komende periode buigt de kerkenraad zich nog over de 
gebruikersovereenkomst die in samenspraak met CGK in concept is opgesteld. In deze overeenkomst 
worden de afspraken rondom gebruik door de Ichthusgemeente  vastgelegd. 
Wij zijn, ondanks alles, blij en dankbaar dat ons kerkgebouw de komende vijf jaar voor ons 
beschikbaar blijft en dat het een kerk in de wijk blijft. Een intensieve, emotionele periode wordt zo na 
drie jaar afgesloten. 
Namens de kerkenraad, Gea Dost. 
  
Hulp gevraagd koffieochtenden 
Iedere woensdagochtend  komen er een aantal mensen bijeen beneden in de 
Zeihuuvzaal om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.  
Het groepje gasten is soms wel erg klein, maar toch weten we dat de mensen 
die er wel aanwezig waren, graag blijven komen. Het was steeds gezellig en 
er werden boeiende gesprekken gevoerd.  
Fijn dat zo iets georganiseerd kan worden en dat een aantal mensen wilden 
helpen. Dank daarvoor! 
Graag zoeken wij weer hulp voor de volgende periode, juli t/m augustus.  Er ligt een nieuwe opgave 
lijst op het tafeltje in de hal.  Groetjes, Gea Warringa 
  
Lectio divina: lezen met je hart,  
22 en 29 juni 14.00  uur – 16.00 uur. 
In “Op Weg” staat een uitnodiging om een paar keer, in de maand juni, een Bijbeltekst te lezen op de 
manier van Lectio Divina. Lectio divina is manier van lezen om langzaam, stap voor stap, meer open 
voor de gelezen tekst te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. In Ichthus hebben we er al 
eerder ervaring mee gehad. 
Ik volg nu het laatste jaar van de opleiding Geestelijk Begeleiding en een onderdeel daarvan is het 
oefenen van ‘Lectio Divina’, met wie daar belangstelling voor heeft.   
Graag nodig ik je daarvoor uit. Als je vragen hebt, kun je me mailen of bellen. Deze uitnodiging stuur ik 
ook naar de zondagsbrief van de Opgang.  
Ik denk aan ongeveer maximaal 8 mensen. Mochten er meer opgaven zijn, dan overleggen we dat 
met elkaar.  
Data: woensdag 22 juni en 29 juni, 14.00 uur – 16.00 uur  
In Ichthus.  
Als je het wat lijkt, graag aanmelden bij mij!    
jannekedevalkboerma@gmail.com  telefoon: 645673 
 
Zomeravondzang Valerius 
Op zondagavond (vanavond)  12 juni om 19.00 uur verzorgt het Chr. Mannenkoor Valerius Emmen 
na 2 jaar weer de traditionele zomeravondzang in De Opgang, waarin we ook gezamenlijk met elkaar 
zingen. 
Het koor staat onder leiding van de nieuwe dirigent Arjan Verhart. Medewerking verlenen Jan 
Lenselink, piano, Gerda van Donk, viool, en Ina Klompmakers verzorgt de presentatie. 
De toegang is gratis (na afloop een vrijwillige bijdrage voor de onkosten). Van harte welkom. 
  
Voorjaarsactie Zoals u gewend bent wordt U regelmatig door de Kerkrentmeesters benaderd 
voor een financiële bijdrage. Begin Mei bent u benaderd voor de voorjaarsactie. Een actie die 
bestemd is voor de afdracht aan de landelijke kerk. In afwijking op voorgaande jaren hebben 
wij, om de kosten zo veel mogelijk te drukken, een gezamenlijke brief laten uitgaan namens alle 
wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Emmen.  Gezien het resultaat tot op dit moment, 
hebben wij de indruk dat de brief nog niet door een ieder is verwerkt. Graag brengen wij u deze 
brief nogmaals onder uw aandacht. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: 
NL49RABO 0373 7190 27 o.v.v. “Voorjaarsactie” 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
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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 24 juni 
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