
 
De Schakel 

Zondag 9 april 2017 week 15 Jaargang 19 
  
 
Begroeting door:  Dhr. en mw. De Vries 
Voorganger:  Ds. mw. C.M. Verspuij uit Zuidlaren. 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. L. Luitjens en mw. H. Hendriks 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mw. G. Dost 
Lector:   Dhr. G. Renkema 
Kindernevendienst: Ellen 
Oppasdienst:    Mw. A. Misker 
Koster:   Dhr. J. Post  
Weekkosters:            Dhr. F. Knigge en dhr. W. de Vries  
  
Agenda: week 15 (voor zover bekend) 
Zo: 18.30 uur  Clubs 
Ma:  08.30 uur  Interieurverzorging: Dames M. Hoving,  J. Donker, M. Altena 
Ma: 14.00 uur  Achterom 
Ma:  19.30 uur  Repetitie Ichthuskoor  
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Di: 19.30 uur Sacraal dansen 
Wo: 10.00 uur  Vergadering kerkrentmeesters 
Wo: 19.30 uur  Vergadering pastoraat 
Wo: 19.30 uur Vergadering diaconie 
Vrij: 10.00 uur Dienst in Heidehiem, voorganger mw. J. Keim-de Wit, organist: dhr. R. Elling 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mw. J. Wijnholds en mw. G. Huizinga 
Vrij: 13.45 uur Schakel wegbrengen dhr. J. Huizinga 
  
Paaswake in de Grote Kerk 
Zaterdagavond / nacht 15 april vanaf 22.15 tot 07.00 uur. 
Vroeg-op-Paasviering 
Zondagmorgen 16 april in de Grote Kerk van 07.10 - 08.00 u. 
We beginnen met het zingen van paasliederen bij een open vuur vóór de kerk en daarna is de viering 
in de kerk. 
Afgevaardigden van (steeds meer) kerken en geloofsgemeenschappen ontsteken dan een kaars aan 
de paaskaars en nemen die vervolgens mee naar hun eigen diensten later op de 1

e
 paasdagmorgen. 

Zo wordt het licht van de opgestane Heer over heel Emmen verspreid!   
Komt u eens een keer meevieren??? Hartelijk welkom!! 
  
Komende diensten: 
Donderdag13 april 19.30 uur Ichthus, ds. G. Kajim 
Vrijdag       14 april 10.00 uur Heidehiem, mw. J. Keim-de Wit 
Vrijdag       14 april 19.30 uur Ichthus, ds. J. de Valk-Boerma 
Zaterdag    15 april 22.15 uur Grote Kerk, Paaswake  
Zondag      16 april 07.10 uur Grote Kerk, Vroeg-op-Pasen  
Zondag      16 april 10.00 uur Ichthus, ds. Kajim 
  
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Dhr. T. Kemperink  en dhr. en mw. van Manen. 
  
Opbrengst van de collectes van 26 maart:  1e collecte:  €  222,11;  2e collecte: € 193,27 

De collectes op 16 april zijn voor:  Diaconie en PGEmmen   
  
Gift: Via Hennie Hendriks ontvangen een gift van € 50,00 van NN voor de Helpende Hand. Heel veel 
dank hiervoor.    Het team van De Helpende Hand. 
 
 



Bedankt 
Hierbij willen dhr. G. de Jong en mevr. A.H. de Jong-Zoer de Ichthus-gemeente heel hartelijk  
bedanken voor de bloemen die zij hebben gekregen voor hun 50-jarig huwelijksfeest op 23 maart 
jongstleden. 
  
Welkom 
Wij heten van harte welkom in onze gemeente Jan Naber en zijn vrouw Kirsten Sanderse-Naber en 
hun 5 kinderen. Wij hopen dat ze zich snel zullen thuis voelen bij de Ichthus gemeente. 
  
Meeleven. 
Onlangs is dhr. J. Oosterhof  ontslagen uit het Scheper Ziekenhuis en opgenomen in 
verzorgingstehuis  Nieuw Graswijk in Assen. Het gaat niet goed met hem en zijn toestand blijft 
zorgelijk.  Johanna Keim-de Wit – ouderling Heidehiem. 
  
Verhuisd: 
Mevrouw J. (Jannie) Nieboer-Wubs is binnen de Horst verhuisd. 
Het gaat goed met Jannie, ze is aardig opgeknapt zelfs zo dat ze vorige week zondag mee is geweest 
naar de musical "Judas" en daar heeft ze van genoten.    Nolly van Zanten. 
  
Ontmoetingsavonden voorjaar 2017 
Het is goed om elkaar als gemeente onderling en als gemeente en predikanten zo af en toe te 
ontmoeten. Daarom organiseren wij drie avonden waarop wijken van ds. Janneke de Valk-Boerma en 
ds. Gerben Kajim samen in gesprek zullen gaan met elkaar en met ons als predikanten rond het jaar 
thema van de PKN: ‘Je leven delen’.  
Drie avonden met ruimte voor gezelligheid, voor ontmoeting en voor gesprekken over leven, geloof en 
kerk.  
De eerste 2 avonden zijn geweest.  
Wij willen u dan ook graag uitnodigen voor de laatste avond op: woensdag 19 april 19.30 uur voor de 
wijken 1, 3 en 4. 
U was welkom op de avond van uw eigen wijk, maar als dat niet uitkwam natuurlijk ook nog op deze 
avond in Ichthus. 
Als u vervoer nodig hebt bel of mail dan gerust even met ds. Janneke de Valk-Boerma  
(645673, jannekedevalkboerma@gmail.com) of ds. Gerben Kajim (546017, g.c.kajim@hetnet.nl).  
Tot dan! 
  
CLUB-ACTIE 
Met de clubs doen we allerlei leuke dingen. Bv. knutselen, een gezamenlijk uitje en natuurlijk het 
clubkamp naar Ameland, dit jaar van 05 t/m 07 mei 2017. 
Om dat allemaal te betalen houden we elk jaar een actie.  
Dit jaar hebben we lekkere pepermuntjes voor u.  
De kinderen van de clubs hebben er al heel wat verkocht. 
Helpt u ons ook? Een doosje  kost € 2,00.  
Vanmorgen staan we voor de dienst in de hal van de kerk en op zondag 16 april staan we er 
nogmaals.                                                                                  
Komt dat slecht uit? U mag ook bellen of mailen met Wilma:  tel 0591-617602, wilmadeen@gmail.com 
Alvast hartelijk bedankt.      De jongeren-clubs van Ichthus. 

Voorbeden. 
Zoals op de voorlaatste gemeenteavond is besproken is er nu ook de mogelijkheid een verzoek om 
voorbede neer te leggen bij de wereldbol in de kerkzaal. Hiervoor heeft Johan Lanting een plankje 
gemaakt waarop een pen en briefjes liggen. 
De dienstdoende ouderling zal zorgen dat de ingeleverde verzoeken bij de predikant terecht komen. 
      Harrie Beukers. 
Foto's Paasbijeenkomst 
Dinsdagmiddag was de Paasbijeenkomst voor de senioren.  
Er zijn weer een aantal foto's gemaakt die worden deze week geplaatst in het fotoalbum van de 
webpagina van Ichthus. Blijf daarom kijken op www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Seniorenreisje 7 september a.s. 
Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente dagtocht te maken. We hebben inmiddels 
een mooie route vol verrassingen uitgekozen. 
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De invulling van de dag blijft geheim, maar we kunnen wel zeggen dat onze eigen organist Pieter 
Flens weer mee gaat, dus hij zal vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel kruipen, de 
Ichthussers zingen immers zo graag. Ook onze beide predikanten gaan weer mee.  
We hopen en verwachten dat de deelnemers met veel goede indrukken en een volle maag aan het 
einde van de dag weer naar huis gaan. 
De kosten zijn € 42,00 als de bus vol komt. Gaan er minder mee, dan zal de prijs verhoogd worden tot 
€ 45,00 want de bus moet met elkaar betaald worden. 
Opgave kan vanaf nu bij Jantiena Strockmeijer, tel 642715. 
Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantiena Strockmeijer en Gea Warringa 
  
Spullegieshuus  
Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur staan we weer klaar om uw verkoopbare spullen in 
ontvangst te nemen.  
Geen tweepersoons bedden, kasten, oude tv's of bankstellen. 
Ook een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee is mogelijk in ons ‘proathuus’ 
Allemaal weer van harte welkom. We hopen weer genoeg  binnen te halen voor de volgende markt in 
augustus. 
  
Vrijwilligers gezocht voor begeleiding nieuwkomers(statushouders) in Emmermeer. 
Zoals u vast al gehoord of gelezen heeft, is, in samenwerking met vluchtelingenwerk en Inlia, een 
initiatief ontstaan o.l.v. Dick Wierenga, voorzitter College van Diakenen, om statushouders, die in de 
gemeente Emmen komen wonen, te helpen hier een nieuw bestaan op te bouwen.  
Een groep vluchtelingen, is tijdelijk in Eelde opgevangen, voor tussentijdse opvang (Tuvo).  
Van hen heeft een 40-tal een status gekregen en komen in de gemeente Emmen te wonen.  
Ze hebben begin dit jaar al een rondleiding in Emmen gehad en zijn toen ook hartelijk ontvangen in 
d’Zeihuuv met een maaltijd.  
Het daadwerkelijk hier naar toe komen gaat stapsgewijs, afhankelijk van de beschikbare woning.  
Er wonen ondertussen al verschillende statushouders, met een mooier woord: nieuwkomers, in 
Emmen. 
Vluchtelingenwerk helpt de nieuwkomers met de huisvesting en officiële zaken zoals huur, verzekering 
etc. Maar wat er zoal in de buurt te vinden is, waar goedkope supermarkten zijn, of contact zoeken 
met een dokter, de weg vinden naar de burgerlijke, maatschappelijke instanties in de wijk, de buren 
leren kennen etc.: de dagelijkse dingen, die voor ons, die hier langer wonen, aardig vanzelfsprekend 
zijn, maar voor iemand die uit een ander land komt met een andere cultuur nog vaak onbekend zijn.  
Voor Emmermeer hebben wij drie adressen gekregen waar we een vrijwilliger bij zoeken. 
Het gaat om twee jong volwassen mannen en één gezin. 
Het zou het makkelijkst zijn als de vrijwilliger zelf in de wijk woont. 
Er is een overzicht van wat je als vrijwilliger zou kunnen doen (en ook wat je niet moet doen) en ook 
twee namen tot wie je je kunt richten als er vragen zijn. 
Als u belangstelling heeft of meer informatie wilt hebben, kunt u zich melden bij: 
Gerard Dost:  gdp59@home.nl;  
Jannes Hut:  m.lamens@hetnet.nl en  
Janneke de Valk:  jannekedevalkboerma@gmail.com 
  
Het kerkelijk bureau is verhuisd.  
Naar de Hoenderkamp 14. Nadere informatie kunt u lezen op de website.  
Het kerkelijk bureau is  geopend: 
dinsdag en woensdag van 9.00 – 12.30 uur 
donderdag van 9.00 – 17.00 uur  
maandag en vrijdag gesloten. 
  
Cursus  gaven van de Geest 
In deze cursus wordt ingegaan op een belangrijk maar vaak verwaarloosd aspect van het christelijk 
geloof: het werk van de Heilige Geest. Op 20 april, 11 mei en 1 juni 2017 wordt hierop ingegaan en is 
er ook gelegenheid voor gebed om vervulling met de Geest. Plaats: Protestantse Kerk Ichthus.   
Inlichtingen bij ds. Harry Klaassens, tel 0591-521880.  
Opgave via het emailadres  EW.ZOD@outlook.com 
  
‘Mooie dag’ - Paasconcerten door Marcel & Lydia Zimmer 
Op woensdag 12 april in Coevorden is er een middagconcert om 16.00 uur speciaal voor kinderen 
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vanaf 4 jaar en een avondconcert om 20.00 uur voor volwassenen, in de Hervormde Kerk (Kerkstraat 
27) Coevorden. Voor meer informatie: www.zingenindekerk.nl 
  
Uitvoering van The Crucifixion van Sir John Stainer. 
Passiedienst: 14 april (Goede Vrijdag) in de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam, 19.30 uur.  
Bij de uitgang vrije gift.                                                                                                                                                      
  
Pesach vieren in de synagoge in Emmen. 
Dit jaar valt het Joodse Pesach samen met het christelijk Paasfeest.  
Pesach (Joods Pasen) is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het 
volk Israël, waarbij de uittocht van het joodse volk uit Egypte wordt herdacht.  
Op eerste Paasdag is er in de Synagoge van Emmen, Julianastraat 27, van 15.00 tot 16.00 uur, een 
bijzonder optreden van Niki Jacobs en Pieter Jan Cramer van den Bogaart.  
Zij zingen, spelen en vertellen de voorstelling: "Meer dan Jidische liederen"  
Entree € 7,50 inclusief consumptie.  
  
Cursus theologische verdieping in Assen. 
Start in september op dinsdagmorgens van 09.00-12.15 uur.  
Locatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.  
Kennismakingsavonden zijn op 16 mei en 12 september.   
Voor meer informatie, zie de website www.tvgassen.nl of via de mail: tvgassen@gmail.com,  
of op de zuil in Ichthus 
  
Opening digitaal netwerk Pelgrimswandelingen  
Vrijdag 21 april opent de Commissaris van de Koning de heer R. Paas het digitale netwerk van 2300 
km Pelgrimswandelingen. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, in de Remonstrantse Kerk aan 
de Coehoornsingel 14 te Groningen om 15.30 uur. Het is wel noodzakelijk om u hiervoor op te   
geven via www.spig.nl op het online opgavenformulier.  
  
 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp tel. 640035 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur  
  
Wijkredactie  “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl  
Hennie Hendriks tel. 619774  Kopij vòòr 10 april   
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