Zondag 10 juli 2022
Week 28 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 P. Moorlag en M. Altena
Voorganger:
Majoor S. van Hese
Organist:
Mw. G. Jongsma
Ouderling:
Mw. A. Wubs
Diaken:
Mw. F. Boerhof
Lector:
Dhr. G. Renkema
Koster:
Dhr. R. Wanders
Weekkoster:
Heren J. Beukers en J. Bal
Koffieschenken:
Dhr. T. Boerhof en Mw. R. Lanting
Agenda:
Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 4
Do: 13.00 uur: Tuingroep 2
Vrij 22 juli:
Schakel bezorgen: Dhr. T. Boerhof
Komende diensten:
Zondag 17 juli in de Kapel 10.00 uur: Ds. J. de Valk-Boerma
te beluisteren/kijken via kerkomroep.nl.
Zondag 24 juli in Ichthus 10.30 uur. Dhr. G. Wubs
In de weken als de dienst in de Kapel is, is er geen Schakel/liturgie.
Opbrengst collecten in de kerk:
1e collecte 26 juni € 58.36 2e € 73.25
1e collecte 3 juli
€ 54.70 2e € 51.60
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente
gebracht worden naar:
De heer en mevrouw Gerrits
en
Mevrouw G.L. Goeree-Berends.

Bericht van overlijden:
Kennisgeving van het overlijden van dhr. Arie Rietdijk, geboren 09 augustus 1933 en overleden
29 juni 2022.
Dhr. Rietdijk woonde aan de Vossepad 368.
Wij wensen de familie van dhr. Rietdijk heel veel sterkte toe in deze moeilijk tijd.
Namens de gemeente, Hennie Hendriks-Niers, scriba

Op woensdagmorgen (nu vanaf 10:00 uur) staat de koffie/thee weer klaar beneden in de
Zeihuuvzaal.
Het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden.
Gastvrouw is deze ochtend Ali van Vondel.
(Op verzoek en in goed overleg is besloten om de koffie-ochtenden iets te vervroegen, er wordt nu
vanaf 10 uur koffie of thee geserveerd. Fijn dat dit mogelijk is en het is altijd erg gezellig.)
Huwelijksjubileums.
Donderdag 7 juli waren de heer W. Dijkema en mevrouw Z.Tj. Dijkema- van der Velde,
Nijkampenweg 159, 7815, GG Emmen, 50 jaar getrouwd.
Zaterdag 16 juli hopen de heer W.R Gerrits en mevrouw S.G. Gerrits-Strating, Hagedoorn 3,
7822CA, Emmen hun 65 jarig huwelijk te vieren.
De Ichthus gemeente feliciteert beide echtparen en wenst hun verder nog een gezegende tijd.
Opbrengst ZWO-actie voor Soupkitchen Namibie.
Vanaf de 40-dagentijd tot 30 juni jl. hebt u –via de busjes en bankoverschrijvingen- een bedrag van
€ 952,86 bij elkaar gebracht.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan. Het bedrag komt volledig ten goede aan het werk van
de Soupkitchen.
De ZWO-commissie.
Verhuizing
Na 62 jaar aan de Boksdoorn waar ik graag woonde, ben ik verhuisd naar Vossepad 292
(Heidehiem.)
Een heel mooi appartement het is wel even wennen hier maar ik voel mij nu al een klein beetje thuis.
Hartelijke Groeten Martha Eggen-Penninga
********************************************************************************************************************
Weetjes over de Scipio App
Nieuws
Via deze module willen we iedereen op de hoogte
houden van wat er in en rondom Ichthus gebeurt.
Deze module is ook door gasten te lezen.
Heeft een bericht dat u graag geplaatst wilt
hebben, dan kunt u een berichtje sturen aan de
beheerder(s) via:
scipioemmermeer@gmail.com
Visitekaartje
Maak van je een profiel een visitekaartje. Je kunt bij : "Bekijk mijn lidmaatschap" je profiel instellen.
Bij profiel bewerken kun je een leuke foto van jezelf plaatsen.
Gezichten worden vaak wel herkend, maar het is leuk om de naam bij het gezicht te weten.
Ook kun je hier iets over jezelf vertellen, zo leren we elkaar steeds beter kennen. Kijk voor inspiratie
voor uw bericht gerust op het profiel van Gea Dost.
********************************************************************************************************************

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
N. v.d. Kamp, tel. 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur.
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 9 september

