
Zondag 21 augustus  2022 
Week 34 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: Ds. W. de Groot 
Organist: Dhr. H. Vink 
Ouderling: Mw. B. Beukers 
Diaken: Mw. G. Venema 
Lector:  Mw. G. Warringa 
Koster:  Dhr. J. Venema 
Weekkoster: Heren D. Warringa en A. de Jonge 
Koffieschenken: Herman en Nelleke v.d. Kamp 
Agenda: 
Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend 
Do:  08.30 uur:  Interieurverzorging: team 5 
Vrij: 9 sept. Schakel bezorgen: Mw. R. Lanting 
Komende diensten: 
28 aug: 10.00 uur in de Kapel: Voorganger: Ds. H. Klaassens,  
4 september 10.30 uur: Openluchtdienst in het Rensenpark. 
  
De bloemen mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar: 
  
 

 
 
De heer G. Bakker 
en naar 
De heer G. Dost  voor  zijn 100ste verjaardag 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opbrengst collecten in de kerk: 
Kapel 31 juli 
1e collecte € 144,82  2e  € 138,70 
Ichthus 7 augustus 
1e collecte € 108,00  2e  €  92,80 
 
 
Ter kennisgeving:  
E-mailadres en tel. nr. van Heleen Hornstra. 
heleenhornstra@pgemmen.nl   tel. 06-15647352 
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Mijlpaal! 
De gemeente Ichthus feliciteert de heer G. Dost, Nijkampenweg 111, 7815 GD, Emmen met zijn 
verjaardag. Op woensdag 17 augustus heeft hij de gezegende leeftijd van 100 jaar mogen vieren. 
 
Meeleven.( voor zover bij ons bekend) 
-De heer J.  Post,  Middenhaag 465, 7815 LG Emmen, is weer uit het ziekenhuis en moet thuis 
nog verder herstellen. We wensen hem hierbij veel sterkte. 
-Mevrouw E. De Boer, Magninstraat 34 lag in het ziekenhuis vanwege een gebroken heup, ze is nu in 

de Horst voor verdere revalidatie. We wensen haar een spoedig herstel. 

 Huwelijk Corry Verschoor en Jan Eggens 
Op zaterdag 3 september geven Corry Verschoor en Jan Eggens elkaar het ja-woord. De kerkelijke 
inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden om 15.00 uur in de kerk in Odoorn. 
Ds. Gerben Kajim zal deze dienst voorgaan. Wij willen hen ook op deze plek een mooie dag en 
toekomst wensen! 
 
  

 
Op 17 augustus 2022 vierde ik mijn 100ste  jaar. 
 
Dat willen we graag vieren in de Meerstede op: 
dinsdag 23 augustus 
in het restaurant van de Meerstede 
van 14.30 uur - 16.30 uur. 

 
G. Dost 
Nijkampenweg 111 

 
 
 

 
 

 
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.  
24 augustus: gastvrouw:  Annie Wubs 

                                  31 augustus: gastvrouw : Gea Berends 
  
                             

 Hulp gevraagd 
 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 wat klein, maar toch weten we dat de mensen die 
aanwezig waren, het erg gezellig vinden.  
Graag zoeken wij weer hulp voor de volgende periode, september/oktober.           
Er ligt een opgave lijst op het tafeltje in de hal. Opgave per mail mag ook: 
geawarringa@planet.nl  
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Studieavond met ds. Henk Poot in Emmen 
over ‘Waarom doet Israël er toe? ’ 
Op dinsdag 6 september 2022 is er in Emmen een studieavond met spreker ds. Henk Poot. Het 
onderwerp waarover hij spreekt is: Waarom doet Israël er toe? . De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door Christenen voor Israël en vindt plaats in PKN Kapel, Kapelstraat 63, 7811 HC Emmen. 
Aanvang om 19:30 uur, toegang is gratis. 
Thema 
Hoe komt het toch dat sommige mensen warm lopen voor Israël en dat het andere mensen koud laat? 
Op deze avond wordt uitgelegd waarom Israël belangrijk is voor ons geloof. 
Achtergrond spreker 
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in 
Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een 
vriend van God’ en ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in 
Israël en is een veelgevraagd spreker. 
 
 
 

Web weetjes over de Scipio app 
Meldingen instellen 
Wilt u graag een berichtje als er iets op de app geplaats wordt? Dat 
kunt u via meldingen instellen doen. Die vindt via menu, meldingen 
instellen. Zet het schuifje naar links (geen melding) of rechts ( wel 
een melding). Dit kan later altijd weer aangepast worden.  Voor 
groepen kunt u dit ook nog apart instellen. Via mijn groepen, op een 
groep klikken dan rechtsboven via de puntjes meldingen instellen. 

Privacy- instellingen                                                                               
Hier kun je aangeven wat de andere leden in deze kerkenapp kunnen zien van jou. Ook hier kun je 
door middel van de schuifjes dit aanpassen. Wil je dat weer een keer aanpassen, dan kan dit elk 
moment. 
  
 
 
Op 28 augustus en 4 september zal er geen Schakel zijn. De diensten zijn dan resp. in de Kapel 
en in het Rensenpark. 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
Iena Pals, tel. 618687  Kopij voor donderdag 8 september 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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