Zondag 7 augustus 2022
Week 32 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. Wanders en A. Sijbom
Voorganger: Ds. E. Akkerman
Organist:
Dhr. M. Bruinewoud
Ouderling:
Mw. E. Kemperink
Diaken:
Mw. J. Fransen
Lector:
Mw. G. Venema
Koster:
Dhr. J. Venema
Weekkoster: Dhr. en mw. Venema
Koffieschenken: Dhr. en mw. Knigge
Agenda:
Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3
Vrij 19 aug:
Schakel bezorgen: Dhr. H. Hendriks
Komende diensten:
Zondag 14 augustus in de Kapel 10.00 uur: Mw. J. Keim
te beluisteren/kijken via kerkomroep.nl.
Zondag 21 augustus in Ichthus 10.30 uur. Ds. W. de Groot
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:

Dhr. G. Bakker
en
Mw. R. Doldersum-Lanjouw

Opbrengst collecten
Kapel 17 juli
1e collecte € 97.65, 2e € 97.25
Ichthus 24 juli
1e collecte € 89.50, 2e € 90.60
Vakantie
Janneke de Valk is nog met vakantie tot 14 augustus.
Ds. G. Kajim heeft vakantie tot 22 augustus.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks tel. 619774;
scriba@ichthus-emmermeer.nl

Bedankjes
Na 3 weken ziekenhuisopname en een geslaagde operatie met aansluitend een covid 19 besmetting,
mocht ik vorige week weer huiswaarts keren om te genezen. Dankbaar dat het zo mocht verlopen
daarbij gesteund door man en kinderen en niet vergeten door de Ichthus gemeente in woord, in
kaarten en telefoon en de bloemen die ik mocht ontvangen. Dank daarvoor.
Met een hartelijke groet van Gré en Wim Goeree.
Langs deze weg willen de heer en mevrouw de Jong de Ichthus gemeente bedanken, voor de
prachtige bloemen die ze mochten ontvangen.
Ze waren blij verrast, en genieten er van. Een gemeentelid.
Meeleven
-Ziekenhuisopname. (voor zover bij ons bekend)
Dhr. J. Post, UMCG, Groningen.
Jan is inmiddels weer thuis (zondag 7 augustus) Middenhaag 465, 7815 LG Emmen.
-Mw. R. Doldersum-Lanjouw, Scheper ziekenhuis Oost 1 kamer 35 Boermarkeweg 60, 7824 AA
Emmen.

Op 17 augustus 2022 word ik 100 jaar.
Dat willen we graag vieren in de Meerstede op:
Dinsdag 23 augustus
in het restaurant
van 14.30 uur - 16.30 uur.
G. Dost
Nijkampenweg 111
Vriendelijk verzoek:
kom niet op 17 augustus feliciteren!
Deze dag heb ik het al erg druk!

****************************************************************************************************************
Weetjes over de Scipio app
Naam aanpassen in de app
In profiel zijn er nu twee keuzes: voorletters met achternaam
of voornaam met achternaam. Dit zijn de voorletters en
namen zoals ze bij het kerkelijk bureau bekend zijn.
Dit is niet voor iedereen gelijk aan de roepnaam die ze
dagelijks gebruiken.
Wilt u graag uw naam aanpassen in de app dan kunt u dit via
de mail aangeven bij de ledenadministratie Ichthus:
Nelleke0501@gmail.com
Verjaardagen
Hier komt te staan als een lid jarig is 🎉. Verjaardagen zijn alleen te zien voor de leden. Iedereen kan
de jarige feliciteren via deze app.
U kunt zelf instellen of uw verjaardag hier gemeld mag worden. Dit doet u door rechts onder op menu
te klikken en daar bovenaan op uw naam te klikken. In uw profiel klikt u op privacy-instellingen
beheren. Hier kunt u onder andere instellen of uw geboortedatum zichtbaar is. Ook kunt u daar
instellen of uw adres zichtbaar mag zijn in uw profiel. Wanneer uw adres zichtbaar is (alleen voor
leden natuurlijk) kunnen gemeenteleden u een gezellige kaart sturen voor uw verjaardag.
********************************************************************************************************************

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.
10 augustus : gastvrouw Gea Berends
17 augustus: gastvrouw Ali van Vondel
********************************************************************************************************************

Koffie-ochtenden - Hulp gevraagd.
Iedere woensdagochtend komt er een aantal mensen bijeen beneden in de Zeihuuv om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en met hulp van een aantal mensen is dit mogelijk.
Fijn dat dit georganiseerd kan worden. Dank daarvoor!
Het is steeds gezellig en we weten dat de mensen die aanwezig zijn, graag blijven komen. En zo
langzamerhand wordt het groepje groter.
We vragen voor de komende woensdagen in de maanden september en oktober weer hulp. De
werkzaamheden bestaan uit gastheer of gastvrouw zijn, het klaar zetten van de kopjes, koffie
schenken en na afloop weer opruimen.
Er ligt daarvoor een opgave lijst op het tafeltje in de hal. Opgave per mail mag ook.
geawarringa@planet.nl
We hopen dat we weer hulp genoeg krijgen zodat we door kunnen gaan met de wekelijkse
ontmoeting.
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!

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

