
Zondag 24  juli  2022 
Week 30 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 G. van Engen en R. de Roo 
Voorganger:   Dhr. G. Wubs 
Organist:  Dhr. R. Elling 
Ouderling:  Dhr. T. Reitsma 
Diaken:   Mw. G. Dost 
Lector:   Mw. J. Keim-de Wit 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkoster:              Heren  F. Knigge en J. Post 
Koffieschenken: Dhr. en mw. Warringa 
  
Agenda: 
Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 6 
Vrij 5 aug:  Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 
  
Komende diensten: 
Zondag 31 juli in de Kapel 10.00 uur: Ds. G. Kajim 
te beluisteren/kijken via kerkomroep.nl.  
Zondag 7 augustus in Ichthus 10.30 uur.  Ds. E. Akkerman 
In de weken als de dienst in de Kapel is, is er geen Schakel.  
De liturgie staat wel op de website! 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente           
gebracht worden naar:  
  

  
 
De heer A.  de Jong 
en 
mevrouw B. A. Kip- van Oosten 
  
 
 
  

 
Opbrengst collecten 10 juli:  
1e collecte € 63.00 
2e collecte € 54.95 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Bedankje 
Wij waren zeer verrast en blij met de prachtige bloemen die wij van de Ichthusgemeente mochten 
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk op 7 juli jongstleden. 
Hartelijk bedankt hiervoor, mede hierdoor kijken we terug op een mooie dag. 
Swannie en Wim Dijkema. 
 
Meeleven. 
Momenteel verblijft mevr. B. Kip-van Oosten, Middenhaag 495 in                                                            
Zorgspectrum Het Zand, locatie Zandhove, Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle Afdeling Vuur. 

 
Vakantie 
Janneke  de Valk is met vakantie van  24 juli – 14 augustus 
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks  
tel. 619774; email henniehendriks@zonnet.nl 

 
Zondag 31 juli is de 1e collecte een NBV collecte 
Bestemming : Stichting Leergeld 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze 
kinderen mee laten doen! 
Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij 
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
 
 

Op woensdagmorgen (vanaf 10:00 uur ) staat de koffie/thee weer 
klaar beneden in de Zeihuuvzaal. 
Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend even binnen te lopen om  
‘een bakkie te doen’. 
Het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of 
andere bijzonderheden. 
 
27 juli : gastheer Jan Bal  

                3 augustus: gastvrouw Gea Dost 

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

Weetjes over de Scipio App 
Help je mee? 
In deze groep vindt u allerlei vacatures en taken van de 
verschillende commissies waarvoor mensen gevraagd 
worden. 
U kunt hier ook zelf een vacature plaatsen.  
Zet er altijd bij wie de contactpersoon is voor vragen.  
Heeft u interesse om een taak op te pakken of een vacature 
in te vullen? Super, neem dan gerust en vrijblijvend contact 

op met de contactpersoon.  
De gegevens van de contactpersonen zijn terug te vinden in de ledenlijst.  
Heeft u een kleine of kortdurende hulpvraag? Plaats dit dan op het prikbord. 

Collecte 
Vanaf nu hebt u geen contant geld meer nodig om bij te dragen aan de collecte. Dit kan heel 
eenvoudig 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  
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 staan van zondag t/m zaterdag open op de app.  Eventuele andere collectes 
kunnen er langer opstaan. Zoals bijvoorbeeld ZWO, Helpende Hand, en het Bloemenbusje. 

mailto:henniehendriks@zonnet.nl
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Sluiting Kerkelijk Bureau 
Het kerkelijk bureau is in de zomer periode gesloten van 15 t/m 29 augustus 2022. 
 
 
 
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 
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