De Schakel

Zondag 26 juni 2022

Week 26

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 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
Di:
9.00 uur
Wo: 10.30 uur
Vrij: 13.30 uur
Vrij: 13.45 uur

Mevr. C. Bloemberg en mevr. I. de Jonge
Ds. A. Hekman
Dhr. H. Vink
Mevr. B. Beukers
Dhr. H. Beukers
Mevr. D. Post
Dhr. H. Wiersma
Dhr. D. Warringa en de dhr. A.de Jonge
Interieurverzorging: dhr. en mevr. Geerlinks, dhr. en mevr. Strootman en
mevr. Hoving
Ontmoeting door de week, koffieochtend
Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp
Schakel bezorgen: mevr. G. Wanders

Komende kerkdiensten
Op 3 juli in Ichthus om 9.00 uur met ds. G. Kajim.
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente
gebracht worden naar:
Mevr. D. de Labije-Tienhoven, Duindoorn 67, 7822 AK Emmen.
Mevr. G. de Wit-Veldman, Flintstraat 75, 7815 RE Emmen.
Bedankt
Verrast was ik door de mooie bloemen die ik van de Ichthus gemeente mocht ontvangen. Herman en
Nelleke kwamen ze brengen op de avond voor mijn 80e verjaardag. In mijn brievenbus lag ook nog
een kaart met een prachtig gedicht.
Zo begon mijn verjaardag de volgende dag feestelijk en mag ik er dankbaar op terug zien.
Een hartelijke groet, Rie de Vries-Vos.
Een mooie bos bloemen van de Ichtusgemeente: wat een prettige verrassing. Ik geniet er nog steeds
van. Hartelijk dank.
Geeske Doeve-Egberink
Vakantie Heleen Hornstra
Kerkelijk werker Heleen Hornstra is vrij van 10 tot en met 31 juni. In voorkomende gevallen kunt u
contact opnemen met ds. Gerben Kajim of ds. Janneke de Valk-Boerma.

Inleveren Zendingsbusjes 40-dagentijd Soupkitchen Namibië
Er zijn al heel wat busjes teruggekomen, waarvoor dank. Tot nu toe leverde dat, met de ontvangsten
op de bankrekening, een bedrag van € 842,00 op.
De actie sluit op 30 juni. Hebt u nog een busje thuis, dan kunt u dat tot zondag 26 juni inleveren.
Wilt u een bedrag overmaken? Dat kan nog tot 30 juni op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92
t.n.v. ZWO Ichthus onder vermelding van Soupkitchen.
Hartelijk dank voor uw bijdragen aan dit prachtige werk voor kinderen.
De ZWO-commissie
Opbrengsten collecten
12 juni: eerste € 65,20 (diaconie) en tweede € 69,90 (PGE)
19 juni: eerste € 23,85 (diaconie) en tweede € 20,30 (PGE)
Zondag 26 juni 19.00 uur: Taizé-gebed in stiltetuin De Stroetenhof
Vanavond organiseren we weer een Taizégebed. Het gebed zal plaatsvinden in de prachtige stiltetuin
de Stroetenhof aan de Huizingsbrinkweg 40a. Het Taizé-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van
harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het
oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel
aandacht en stilte. Een viering die je raken zal. Tot vanavond!
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