
De Schakel 
Zondag 14 oktober 2018 week 42, Jaargang 21 
  
Begroeting door:  Mw. J. Strockmeijer en mw. E. Veerbeek 
Voorganger:  Ds. H. Klaassens, Erica 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. E. Vos en mw. H. Hendriks  
Diakenen:  Dhr. G. Dost, mw. M. Hut 
Lector:   Dhr. H. Schiere 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:            Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Di: 14.30 uur Dienst Heidehiem 
Di: 19.00 uur schilderen, zie pagina 8 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging: team 3 
Wo: 09.30 uur schilderen, zie pagina 8 
Wo: 19.30 uur Gemeenteavond, zie pagina 12 
Do: 09.00 uur Tuingroep 1 
Do: 20.00 uur Bijzondere ervaringen, zie pagina 8 
Vrij:   13.30 uur  Schakel vouwen mw. J. Boeijenga en mw. G. Bijker 
Vrij:  13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Hollander 
   
Komende diensten: 
Dinsdag 16 oktober 14.30 uur: in Heidehiem,  
Voorganger: ds. J. de Valk-Boerma, organist dhr. R. Elling. 
Zondag 21 oktober 19.00 uur: in Ichthus,  
Voorganger: dhr. M. Westerduin, Doorn. 
  
Extra collecte Sulawesi  
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft al meer dan 2.000 mensen 
het leven gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met steun van Kerk-in-Actie bezig met het 
verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen.  
Verder is er behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. 
Kees de Jong die namens Kerk-in-Actie is uitgezonden naar Indonesië en les geeft op een 
theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht 
binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een Bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn 
gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd." 
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig!  
Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening:  
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi. 
Dank u wel voor uw steun! 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Dhr. Gert-Jan Kloese en mw. S. Gerrits. 
  
Na afloop van deze dienst is er koffie/thee 
Beneden in de Zeihuuv, u bent allen hartelijk welkom! 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  
Kindernevendienst en oppas 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen kindernevendienst of 
oppas is?Neem voor kindernevendienst contact op met Elona Bloemberg 
(elonabloemberg1991@hotmail.com). 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com. 

mailto:elonabloemberg1991@hotmail.com
mailto:oppas.ichthus@gmail.com


  
Opbrengst collectes 7 oktober 
1e: voor Kerk en Israël: € 160,40, 2e: voor de wijkkas: € 156,10. 
  
De collectes op 21 oktober zijn voor:  
De 1e voor: Nederlands Bijbelgenootschap, de 2e voor de kerk. 
 
Collecte zondag 21 oktober 2018:  
Geef kinderen in Kenia een bijbel 
In Kenia is het heel normaal dat een school 300 leerlingen heeft en dat ze samen 1 bijbel moeten 
delen. Geld om eten te kopen of het betalen van schoolgeld is al moeilijk. Een bijbel kopen is dan ook 
veel te duur. Voor veel kinderen is een bijbel heel belangrijk. Een van de kinderen zei: “Door in de 
bijbel te lezen, leer ik wijze lessen voor mijn leven”. Daarom zet het Nederlands Bijbelgenootschap 
zich in voor de spreiding van 10.000 bijbels voor kinderen in de allerarmste delen van Kenia.    

Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Emmen. 
  

Bedankt: 
Uit de mand van ‘de Helpende Hand’ mochten we vorige week zondag een zak met stoofperen 
meenemen, heel veel dank hiervoor. 
   Het team van ‘De Helpende Hand’. 
Achterom 
De dames en heer van de schildersgroep hebben dit jaar weer de handen uit de mouwen gestoken 
om een leuke expositie tot stand te brengen. 
Ondanks veel gemopper: veel te moeilijk, of dat lukt vast niet, mag het resultaat gezien worden . 
Het is een kleurrijk geheel, waar het plezier vanaf straalt. 
Groep Achterom mag wat mij betreft voortaan Voor om! 
   Alie Vlas. 
  
Koffieschenkers 
Als koffieschenkers hebben zich, na de oproep in de Schakel, de volgende personen gemeld:  
Mw. Groenwold; Gerard en Gea Dost; Nolly v Zanten; Jannes Hut; Johan en Rita de Vries; Renny de 
Roo en Herman en Nelleke v d Kamp (na 1 nov.). 
   Grietje Wanders. 
  
  
NIEUWE OPZET PASTORAAT 
Graag willen wij u weer eens informeren over de nieuwe opzet van het pastoraat.  
De ambtsgroep pastoraat heeft het afgelopen jaar gewerkt met de nieuwe opzet van het pastoraat, 
waarover u per brief bent geïnformeerd. 
De kern van de veranderingen is: dat u Pastoraat wordt aangeboden als er een duidelijke vraag om 
pastoraat van uw kant wordt ontvangen.  
Behalve met uw contactpersonen kunt u er dus niet meer vanuit gaan dat er een vanzelfsprekend 
contact is van de zijde van de kerk. Als u bezoek wilt, kunt u dat doorgeven aan: uw contactpersoon, 
aan een van de predikanten, aan een wijkouderling, of aan de zogenaamde coördinator van het 
pastoraat.  
Dat zal voorlopig Jaap Tiemersma zijn (tel. 648601).  
Hij zal dan in samenspraak met de pastoraal bezoekers en de predikanten de pastorale zorg verdelen. 
Het blijkt nu dat er in het afgelopen jaar heel weinig door u gebruik is gemaakt is van die vraag om 
pastoraat. 
Mogelijk is er nog onduidelijkheid over de nieuwe manier van werken. 
Daarom willen wij u met klem verzoeken zelf aan te geven of u (pastoraal) bezoek wilt hebben van 
een pastoraal bezoeker, van een ouderling of van een predikant. 
Aarzel niet, wij gaan graag met u in gesprek. 
Ook vragen wij u als gemeenteleden om onderling naar elkaar om te zien.  
Zonder dat omzien kunnen we niet.  
Ook als u meent dat een mede-gemeentelid bezoek nodig heeft is het goed dat door te geven, bij 
voorkeur na overleg met uw mede-gemeentelid. 
Namens de kerkenraad,   Jaap Tiemersma, ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim. 
 
  



Verbeeld het Thema: Trouw/Vertrouwen. 
Komende week starten we weer met een groep uit Ichthus om een thema te verbeelden.  
Deze keer is dat: Trouw/Vertrouwen. 
Je hoeft niet te kunnen schilderen! 
Dit thema, in Bijbels perspectief, leent zich ook heel goed voor collages, dat wil zeggen het opplakken 
van foto’s en daar teksten bij schrijven. 
Ga alvast thuis op een A4-tje wat uitwerken! 
Geef je op via de zuil in de hal van Ichthus of bel: tel.648601. 
Het is in Ichthus dinsdagavond 16 oktober van 19.00 tot 21.30 uur of/en woensdagmorgen 17 oktober 
van 09.30 tot 12.00 uur.    Sieka Tiemersma  
  
Bijzondere ervaringen: te mooi of te bijzonder om niet te delen 
Graag willen we u  attent maken op de bijeenkomst in Ichthus over dit onderwerp. 
Veel mensen hebben bijzondere ervaringen, ervaringen die troostend en bemoedigend zijn, maar ook 
ervaringen die heel negatief, verwarrend en ontregelend zijn.  
Dat roept de vraag op “Waar komt dat dan vandaan”? 
En wat moet je met die ervaringen?  
Kun je die ergens aan toeschrijven of weet je niet waar ze vandaan komen?  
Roept bidden en God ontmoeten bijzondere ervaringen op?  
En er zijn ook ervaringen waar je niet om  gevraagd hebt, die je ‘overkomen’; hoe moet je die 
plaatsen? 
Ervaringen (geestelijk/spiritueel) zijn altijd jóuw ervaringen. Tòch kan het zinvol, leerzaam en 
behulpzaam zijn ze met anderen te delen. Het zou goed zijn om daarover van gedachten te wisselen.  
Mét of zónder bijzondere ervaringen, iedereen is hartelijk welkom op een bijeenkomst in Ichthus,  
donderdag 18 oktober om 20.00 uur 
  
Boekenmarkt: 
Vorige week zaterdag 6 oktober hadden we een gezellige en  goed bezochte boekenmarkt. 
Tot het laatst aan toe waren er klanten. Heel fijn. 
Ook onze smulhoek was vaak goed gevuld. 
De opbrengst was € 737,75 bruto, daar gaan nog € 125,65  
onkosten van af waardoor we netto € 612,10 over houden. 
De volgende 2 doelen hebben we bedacht:  
Soupkitchen € 300,00 en in de collecte van vanmorgen voor de slachtoffers van de ramp op Sulawesi 
ook € 300,00.  
Verder willen we u nog melden dat er € 400,00 is gedoneerd voor de seniorenreis 2018 van afgelopen 
september. 
Een ieder die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit succes van de boekenmarkt:  
hartelijk dank.   De boekenmarkt-commissie. 
  
  
Vanmiddag: Kliederkerk in de Opgang voor alle wijken! 
Kliederkerk is een soort kerkdienst voor gezinnen met kinderen van 0-12 jaar, en andere 
belangstellenden. U ben van harte welkom in de Opgang (Mantingerbrink 199) van 15.00-17.00 uur!!  
En neem gerust bevriende gezinnen mee, met of zonder kerkelijke achtergrond! 
  
Sing a new song 
Vanmiddag zingt Vocaal Ensemble Magnificat een Choral Evensong in de Grote Kerk van Emmen. 
Deze gezongen vesper, met ds. Jan Fischer, begint om 17.00 uur.  
De toegang is vrij. Bij de uitgang is een collecte. 
  
ACTIE SCHOENMAATJES WEER VAN START 
In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. 
De schoenendozen gaan naar Ghana, Irak, en Sri Lanka.  
Daar wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties die het land kennen, weten hoe ze de 
schoenendozen het land in krijgen en waar ze die het beste kunnen uitdelen aan kinderen op scholen, 
in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.  
Doordat de kinderen via de actie schoenmaatjes schoolspullen krijgen worden ze ook gemotiveerd om 
(weer) naar school te gaan. 
Helpt u ook dit jaar mee om kinderen een onvergetelijke ervaring te geven? 



In de hal van de kerk zijn folders en schoenendozen aanwezig om mee te nemen.  
De gevulde schoendozen, losse spullen of een financiële bijdrage voor de verzendkosten (€ 6,00 per 
schoenendoos) kunt u uiterlijk 18 november inleveren.  
Let erop dat u een gevulde schoenendoos niet dichtplakt!  
Ze worden namelijk allemaal gecontroleerd op de inhoud om te zorgen dat alle schoendozen evenveel 
inhoud hebben en ook daadwerkelijk voor de gekozen doelgroep (jongen of meisje en qua leeftijd) 
passen. Alvast bedankt voor uw hulp.       De diaconie. 
  
 
  
WIJZIGING REKENINGNUMMERS DIACONIE EN ZWO 
Helaas moeten de rekeningnummers gewijzigd worden omdat SKG (waar ze nu zijn ondergebracht) 
de betaalrekeningen niet langer voortzet.  
De Rabobank neemt een en ander over. 
Per 1 november 2018 worden de rekeningnummers als volgt: 
  
DIACONIE NL20 RABO 0373 7371 06     
Tenaamstelling: Diaconie Ichthus Emmermeer 
  
ZWO  NL10 RABO 0373 7370 92     
Tenaamstelling: ZWO Ichthus Emmermeer 
  
Als u een automatisch incasso hebt geregeld wordt het voor u aangepast/overgezet. 
Als u zelf overschrijvingen doet naar de diaconie en/of ZWO wilt u dan in uw eigen administratie deze 
veranderingen doorvoeren? 
Als u vragen hebt kunt u hierover contact opnemen met Fennie Boerhof, penningmeester van de 
diaconie en ZWO. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0591 - 611 889. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  De diaconie en ZWO Ichthus-Emmermeer. 

  
Uitnodiging gemeenteavond 17 oktober 2018 
Aan de gemeente van Ichthus:  
Beste mensen,  
Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de gemeenteavond op 17 oktober a.s. om 19.30 uur in de 
d’Zeihuuvzaal in Ichthus.  
De werkgroep ‘toekomst Ichthus’, bestaande uit ds. Gerben Kajim, Geert Renkema, Jan Bal, Jan Post, 
Gea Berends, Alberta Haaksema en Hennie Hendriks, is een paar maal bij elkaar geweest en zal jullie 
verslag doen wat ze tot nu toe hebben gedaan. 
Aansluitend op onze vorige gemeenteavond over de toekomst van Ichthus, van 18 april jl., willen we 
nu met jullie: 
- kort verslag doen van de uitkomsten van de vorige gemeenteavond; 
- voorstellen hoe we als werkgroep samen met u verder  gaan werken; 
- met elkaar in gesprek gaan over wat we waardevol vinden vanuit de eigen betrokkenheid bij 
 Ichthus.  
We wisselen onze beste ervaringen uit. 
We hebben daarbij zeker ook oog voor actuele ontwikkelingen in en rond de kerk waaronder 
ledenaantallen, financiën, etc., maar plaatsen dit wel in een perspectief van 'vertrouwen en verbinden' 
en binnen een werkwijze van 'waarderende gemeenteopbouw'.  
We sluiten af met een drankje.  
Ieder is van harte welkom en graag begroeten we jullie.  
Namens de kerkenraad,  Hennie Hendriks, scriba  

  
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687. Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 26 oktober 
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