
DE SCHAKEL 
Zondag 11 november 2018 week 46, Jaargang 21 
  
Begroeting door:  Mw. C. Bloemberg en Ingrid de Jonge 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Mw. J. Alberts en dhr. T. Reitsma  
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mw. G. Dost 
Lector:   Dhr. G. Renkema 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:               Dhr. en mw. Altena 
  
Agenda week 46: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Di: 08.30 uur Interieurverzorging: team 2 
Wo: 20.00 uur Lezing over Willehad—Missie in Drenthe 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen mw. J. Wijnholds en mw. E. Veerbeek 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon dhr. J. Huizinga 
  
Komende diensten: 
Zondag 18 november 10.00 uur: in Ichthus, voorganger: dhr. M. Westerduin, Doorn. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. E. Veerbeek en mw. S. Bergman. 
  
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. 
  
Opbrengst collectes 4 november 
1e: voor de zending: € 149,35, 2e: voor de kerk: € 105,41. 
  
De collectes op 18 november zijn voor 
De 1e voor de Diaconie, de 2e voor de kerk. 
  
Bedankt 
Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen, dat ik vorige week zondag heb gekregen, ik kon 
er zelfs 2 boeketten van maken. Hartelijke groeten  Hillie van Klinken. 
  
Mantelzorgzondag 
Vandaag willen we weer, zoals gebruikelijk in Ichthus, aandacht geven aan hen die mantelzorg 
verlenen aan een dierbare. Mannen, vrouwen en kinderen zonder wiens inzet de samenleving er zo 
heel anders uit zou zien. Vaak doen ze in stilte hun werk, soms bijna onzichtbaar voor de omgeving, 
soms omdat ze ervoor gekozen hebben maar even zo vaak omdat het gewoon niet anders kan, maar 
altijd is het zo ontzettend hard nodig. Met een roos geven we een blijk van waardering voor hun inzet. 
Daarnaast is ook uw gebed voor hen een grote steun. Er zullen rozen zijn met daaraan een kaartje 
met de naam van degenen die in Ichthus als mantelzorger bekend zijn. Ook zijn er rozen met een 
kaartje, maar zonder naam. Deze rozen kunt u meenemen en uitdelen aan die personen (juist ook 
personen van buiten de kerk) van wie u weet dat ook zij mantelzorg verlenen. 
Enkele diakenen zullen in de hal van de kerk aanwezig zijn bij het uitdelen van de rozen. 
  De diaconie 
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Bevestiging ambtsdragers 
Vandaag wordt het een mooie volle dienst, waarin aandacht is voor dankdag, de week van de 
mantelzorg en de pionier Yoeri Emmaneel komt vertellen over zijn werk. 
Daarnaast worden de volgende ambtsdragers bevestigd: Harrie Beukers, Gerrit en Mania Fleming als 
diakenen en Dick Heyse als kerkrentmeester.  
Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe ambtsdragers te begroeten. 
Harrie, Gerrit, Mania en Dick hartelijk dank dat jullie deze taak willen vervullen.  
Een hartelijke groet,  Hennie Hendriks, scriba  
 
Vakantie ds.Janneke de Valk-Boerma 
Van 8 - 18 november is Janneke afwezig. Gerben Kajim neemt in die periode voor haar waar.  
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (619774).  
  
Willehad  -    Missie in Drenthe, hoe doe je dat? 
Aanstaande woensdag 14 november om 20.00 uur bent u allen van harte uitgenodigd in Ichthus, voor 
een avond over Willehad (missionaris in Drenthe 8

e
 eeuw). 

Ook mensen van buiten Ichthus zijn uitgenodigd (o.a. via een annonce in het Dagblad van het 
Noorden).  
Initiatiefnemer Frans Gerrit van Zwieten, die samen met ds. Kajim de avond voorbereidde, zegt het zo: 
‘Ik vermoed dat we wat van het verhaal van Willehad en de spreker, dr. Otten, kunnen leren.  
Missie is niet alleen maar hard bidden, maar ook hard werken. Alleen moet je een beetje weten hoe je 
dat moet doen.  
Bij Willehad stonden in de achtste eeuw een eenvoudige maar alleszeggende geloofsbelijdenis en de 
doop centraal.  
Misschien is dat de clou wel, dat je ergens gestructureerd naar toe moet werken.  
Misschien kunnen we na afloop  van deze avond een denk-doe groep “Hoe gaan we verder met 
Missie” oprichten. Missie is ook voor onze wijkgemeente belangrijk!’  
Kortom een prachtige avond over missie, over Drenthe, over de achtste eeuw, over deze tijd, over 
Willehad en over onszelf. Iedereen is van harte welkom! 
Frans Gerrit van Zwieten en ds. Gerben Kajim 
  
Filmavond 
Afgelopen zondagavond hebben we met 34 mensen gekeken naar de film: ‘Das Leben der Anderen’, 
een indrukwekkende film die zich afspeelde in Oost-Berlijn in de periode dat de stad nog gescheiden 
werd door de muur. 
Als dank voor de gastvrijheid van Gerrit en Ans Misker hebben we hun een bijdrage geven voor de 
Soupkitchen, een project in Namibië, waar voor 50 euro wekelijks een gezonde maaltijd gegeven kan 
worden aan zo’n 100 kinderen. 
Het bedrag dat door de aanwezigen geschonken is, was 190 Euro, hartelijk dank. 
De volgende filmavond is op 10 februari a.s.   
Opgave via de zuil of per mail: geawarringa@planet.nl 
  
Driesprong:  dinsdag 20 november 2018 
In de Ichthusgemeente is al een tijdje een gemeentegroeigroep. Het idee was om eens samen met 
alle andere gemeenteleden een activiteit te gaan doen.   
Het thema is geworden: ‘Ontwikkeling van geloof in verschillende levensfasen’.  
Na twee indrukwekkende avonden, zijn nu de voorbereidingen van de laatste avond al in volle gang. 
We gaan met elkaar in gesprek over: ‘Wat heeft je gevormd tot wie je nu bent?’ en over het verschil 
tussen vragen als ‘Hoe gaat het met je?’ of ‘Hoe is het met je?’  
Het sluit aan bij de eerste keer, maar het is niet noodzakelijk dat u er toen bij was.  
Kortom u kunt zich nog opgeven via email (srpals@wxs.nl) of op de zuil in de hal van Ichthus.  
Binnenlopen kan op 20 november vanaf 18.00 uur in Ichthus (Zeihuuv-zaal).  
Om 18.30 uur begint de maaltijd en als we klaar zijn gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van 
Janneke de Valk. Rond 21.30 uur zullen we de avond afronden. 
Met vriendelijke groeten namens de voorbereidingsgroep.  
 
ACTIE SCHOENMAATJES  
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!  
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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. 
  
Boekenmarkt 
Onze voorjaarsboekenmarkt zal gehouden worden begin maart 2019. 
Uw boeken kunt u inleveren iedere woensdagmorgen tussen 10.00  - 11.30 uur in de hal van Ichthus. 
Ook zondags kunt u voor de dienst de boeken in de daarvoor bestemde krat deponeren. 
Alvast bedankt voor Uw inbreng. 
    De boekenmarktcommissie 
  
Herdenking Kristallnacht 
In de Grote Kerk is er een herdenking van de Kristallnacht die in de nacht van 9 november 1938 in 
Duitsland plaatsvond, dit jaar dus tachtig jaar geleden. Een dramatische gebeurtenis die diep in het 
leven van de Joodse burgers in Duitsland ingreep! U bent van harte uitgenodigd deze herdenking bij 
te wonen op dinsdag 13 november, 19.30 uur in de Grote Kerk. 
De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. 
  
Film ‘Ehe im Schatten’ in het Filmhuis 
In het Filmhuis wordt de film ‘Ehe im Schatten’ vertoond. Deze film uit 1947 maakt duidelijk, hoe de 
anti-Joodse maatregelen van de naziregering in het leven van Joodse burgers ingrepen.  
Woensdag 14 november, 19.00 uur in Kinepolis, kaartje: € 10,00 / met abonnement € 7,50.  
Na afloop nabespreking van de film in café Rue de la Gare, Stationsstraat 8, die zal worden geleid 
door ds. Menso Rappoldt. 
  
Bachcantate vesper 
Op zondag 18 november is er in de Grote Kerk te Emmen weer een Bachcantatevesper.  
Liturg is ds. Menso Rappoldt. Aanvang 17.00 uur (kerk open om 16.15 uur).  
De toegang is vrij, wel is er een collecte. 
___________________________________________________ 
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 23 november. 
  
 

mailto:henniehendriks@zonnet.nl

