
  
Zondag 11 maart 2018 
Week 11 Jaargang 20
  
Begroeting door:  Dames C. Bloemberg en I. de Jong 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames H. Hendriks en J. Keim 
Diakenen:  Dames G. Kloese en T. Luchies 
Lector:   Mevr. F. Breekveldt 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:               Dhr. F. Knigge en J. Post 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma. 14.00 uur: Achterom 
Ma. 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Ma: 08.30 uur: Interieurverzorging: M. Altena, J. Donker en M. Hoving 
Vr.  13.30 uur: Schakel vouwen:    Dhr. en mevr. Hasper 
                         Schakel bezorgen: Dhr. T. Boerhof 
  
Komende diensten: Zondag 18 maart 10.00 uur,      
Voorganger: Ds. G. Kajim 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
 
Mevr. S. v.d.  Meulen- de Vries, Oude Meerdijk 42, 7824 RW 
en Mevr.  M.H.  Wieringa- Roeters,  Kolhoopstraat 71, 7811 GD  
 
Bij de bloemschikking op de 4e zondag in de Veertigdagentijd: 
Vandaag verwijst de schikking naar een gedeelte in het evangelie van Johannes, het verhaal van vijf 
broeden en twee vissen.  
Onderweg in de woestijn van deze wereld leert Jezus ons delen. Want waar mensen leren breken en 
delen, daar zal genoeg zijn voor iedereen. 
Onvoorwaardelijke liefde die leven geeft en vreugde brengt.  
In de bloemschikking zien we roze bloemen, vijf en twee. 
Op deze 4e zondag breekt het licht van Pasen alvast een klein beetje door: dat zorgt voor roze 
lichtpuntjes in het paars. 
  
De 1e collecte is voor het 40dagenproject Naar School in Haïti. 
Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede 
Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in 
Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze 
school uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een 
vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Ruim 800 
kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare 
school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige 
maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, 
medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook 
projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom 
de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving 
en orkaan bestendige huisjes zijn daar voorbeelden van.  
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen 
analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een 
land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een 
beter bestaan. Helpt u mee deze kinderen een kans te geven op een beter bestaan? Hartelijk dank. 
 

https://maps.google.com/?q=Oude+Meerdijk+42+7824+RW+Emmen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Oude+Meerdijk+42+7824+RW+Emmen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Kolhoopstraat+71+7811+GD+Emmen&entry=gmail&source=g


 
Paasgroetenactie 2018 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty 
International. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst 
ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, 
dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. 
Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het 
kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”  Ook wij doen als 
gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op 4 en 11 maart zijn de kaarten gratis mee te nemen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch 
mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. 
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst op Palmpasen of 1e Paasdag in de 
gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u daarom uiterlijk 20 maart uw kaarten versturen? 
 Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd 
gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend 
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. 

Alvast bedankt. Namens de ZWO-commissie, Jannes Hut 
 
 
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.                       
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  

  
Giften: Ontvangen via de bank een gift van € 15,00 voor het bloemenbusje. 
  
- Dit jaar is de Paaskaars geschonken uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk. 
Heel hartelijk dank hiervoor. Namens de wijkkas, N. v.d. Kamp 
  
BOEKENMARKT: 
Vorige week zaterdag hebben we onze voorjaarsboekenmarkt gehouden. Ondanks het weer en 
schaatsen op tv was het een geslaagde dag. Wij hebben ons streefbedrag ruimschoots gehaald. De 
opbrengst is geworden € 618,00 netto.                          We gaan door! 
De najaarsmarkt zal worden gehouden op zaterdag 6 oktober a.s. van 9.00 -14.00 uur in 
Ichthus. Deze datum kunt U alvast in uw agenda opnemen. 
Iedereen die heeft meegewerkt aan de boekenmarkt hartelijk dank. De boekenmarktcommissie 
  
 
Begeleiders en gesprekspartners gezocht voor Paaschallenge met tieners! 
In de paasnacht van 31 maart op 1 april zal in Emmen de Paaschallenge georganiseerd worden. Een 
paasbelevingsspel voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. Een prachtige uitdaging om het paasverhaal 
beter leren begrijpen. In de Paas-challenge gaan jongeren in een spannend spel van een nacht lang, 
meemaken wat er zich afspeelde 2000 jaar geleden in de laatste dagen van Jezus’ leven. Ze kruipen 
in de huid van een volgeling van Jezus: Johannes, die graag in veiligheid wil zijn, Petrus, die wil 
vechten voor zijn idealen en Judas, die Jezus wil verraden. Na een maaltijd ontstaat er een “manhunt” 
met challenges die ze in een soort “Wie is de Mol” spel moet winnen. Ze ontvangen een brief van 
Jezus en je gaan op weg naar zijn schuilplaats. Onderweg hebben ze ontmoetingen met de 
machthebbers uit Jezus’ tijd. En alles eindigt met een bijzondere ontknoping. Het spel duurt de hele 
paasnacht van 22:00 uur tot 08:00 uur. Maar dat alles kan alleen doorgaan als we genoeg mensen 
kunnen vinden die het spel willen begeleiden of en rol willen spelen. We zoeken per groep van 
ongeveer 10 jongeren 2 begeleiders die de hele nacht mee willen en 3 mensen die tussen 02.30 en 
03.00 uur als Kajafas, Pilatus of Herodes met de jongeren in gesprek willen gaan. Geef je dus snel op 
bellend, append of mailend, bij de jeugdwerker Jedidjah de Haan, 06 11817194 & 
jeugdwerker@pgemmen.nl of bij Gerben Kajim, 06 30546911 & g.c.kajim@hetnet.nl 
 
 

mailto:jeugdwerker@pgemmen.nl
mailto:g.c.kajim@hetnet.nl


 
  
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com             
Els Hasper, tel. 614124 Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                     
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774. Kopij vóór 27 april. 
  
 


