
Zondag 15 april 2018 week 16, Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Mw. J. Tjeerdsma? en mw. G. de Wit 
Voorganger:  Mw. J. Keim - de Wit 
Organist:  Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mw. J. Alberts 
Diakenen:  Mw. N. van der Kamp en mw. G. Kloese 
Lector:   Mw. G. Warringa 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:            Dhr. T. Boerhof en mw. J. Wijnholds 
  
Agenda week 16: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Di: 14.30 uur Dienst in Heidehiem 
Wo: 19.30 uur Gemeenteavond 
Do: 09.30 uur Interieurverzorging: mw. R. de Roo en mw. N. van der Kamp 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen dhr. en mw. Hasper 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. J. Hendriks 
  
Komende diensten: 
Dinsdag 17 april, 14.30 uur in Heidehiem 
Voorganger mw. J. Keim - de Wit, organist: dhr. R. Elling 
Zondag 22 april, 10.00 uur in Ichthus 
Voorganger ds. H. Klaassens, Erica 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. T. Ottens-Klasens, en mw. B. Groenwold.  
  
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. 
  
Opbrengst collectes 8 april 
1e: voor de Diaconie: €  146,96, 2e: voor de Kerk: € 119,90. 
  
De collectes op 22 april zijn voor  
Diaconie en jeugdwerk PGE. 
  
Opbrengst filmavond 
Afgelopen zondagavond waren we met zo’n 35 mensen bij Ans en Gerrit Misker in de voormalige 
showroom, om daar de film ‘Risen’ te zien. Het was een indrukwekkende film waarin we werden 
meegenomen naar de dagen na Goede Vrijdag, de Opstanding van Jezus en de verschijningen 
daarna. 
Ans en Gerrit steunen nog steeds het project van Soupkitchen in Namibië, en hebben daarvoor altijd 
een spaarbusje klaar staan. Als gasten hebben we daar een bijdrage in gedaan en dat was totaal een 
bedrag van 190 Euro. 
Hartelijk dank daarvoor! 
  
Jeugd 
De jongerenclubs van Ichthus genieten dit weekend van hun clubkamp op Ameland. 
Natuurlijk vieren we daar ook een kerkdienst op zondag,  
gericht op de jongelui. We steken een kaars aan: het licht van de opgestane Heer, en voelen ons 
verbonden met Ichthus. Zondagavond hopen we allemaal heelhuids terug te komen in Emmen.   
Hartelijke groeten van ons allemaal. 
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Uitnodiging gemeenteavond 18 april 2018 
Aan de gemeenteleden, 
Op woensdag 18 april staat de gemeenteavond gepland. 
Agenda voor deze avond is:  
- Vesper  
- Mededelingen  
- Financiën: jaarrekening 2017 en begroting 2018 
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
- Pauze 
- Toekomst Ichthus  
- Rondvraag 
- Sluiting 
We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. 
U/jij wordt van harte uitgenodigd om op deze gemeenteavond aanwezig te zijn en graag begroeten wij 
u/jou op deze avond. 
Aanvang 19.30 uur in d’Zeihuuvzaal in Ichthus.  
 Namens de  Kerkenraad, Gea Dost, voorzitter. 
  
Boekenmarkt: 
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur 
in Ichthus.Uw overtollige boeken, CD’s, DVD’s en legpuzzels kunt u iedere woensdagmorgen 
inleveren tussen 10.00-11.00 uur 
in Ichthus. Ook zondag kunt u ze meenemen. 
Een datum om alvast in uw agenda vast te leggen. 
De boekenmarktcommissie. 
  
Vind je het gek!  
Muzikale theatervoorstelling  gebaseerd op waargebeurde verhalen en indringende portretten van 
mensen met een   psychische kwetsbaarheid. Het is een ontroerend, humorvol en oprecht 
theateronderzoek naar de dunne scheidslijn      tussen normaal en gek. Wat zorgt ervoor dat de ene 
persoon wel aan de goede kant blijft en wie bepaalt wat de goede kant eigenlijk is? Zoals maakster 
Nynka Delcour het zelf verwoord heeft: “Ik ging op reis, op zoek naar mezelf in die ander, en kom thuis 
met een koffer vol pieken en dalen. Onderweg   ontmoette ik zes moedige mensen die hun vuile was 
buiten durven te hangen. Zodat de wind hun verhalen kan verspreiden. Verhalen over leven met een 
duiveltje op je schouder, de wereld willen redden, je nergens thuis voelen of het niet meer zien zitten, 
maar toch doorgaan… Ik vind mezelf terug met de vraag: waarom gaan zij over die grens, en ik nèt 
niet?”  Vind je het gek! is een voorstelling die uitnodigt tot reflectie en dialoog over leven met 
psychische kwetsbaarheid en het stigma dat hiermee gepaard gaat. Na de voorstelling is er ruimte om 
gericht in gesprek te gaan over deze onderwerpen.In de Grote Kerk op dinsdag 17 april 2018 om 
19.30 uur gratis toegang.  

 Zondagmiddag 22 April: Kliederkerk in de Opgang 
Kliederkerk is een soort kerkdienst voor gezinnen met kinderen van 0-12 jaar en andere 
belangstellenden.  
Er wordt een Bijbelverhaal verteld, vaak op een verrassende wijze, dan gaan (groot)ouders met de 
kinderen samen op allerlei manieren aan de slag met dat verhaal. Dit keer bijvoorbeeld door het 
maken van een trekpop, of proeven zonder kijken, Mega-Twister, gebedspunten verzamelen etc.  
Dan komt iedereen samen in een korte viering.  
En als afsluiting eten we met elkaar.  
Echt de moeite waard bijvoorbeeld als u met uw kinderen quality-time wilt beleven en samen ook eens 
uitgebreid bezig wilt zijn met Bijbelse verhalen. Ook het ontmoeten van andere ouders met kinderen is 
een groot goed.  
U ben van harte welkom in de Opgang van 15.00-17.00 uur!! En neem gerust bevriende gezinnen 
mee, met of zonder kerkelijke achtergrond! 
  
Joodse Open Huizendag  
Op 22 april tussen13:00 - 17:00 zetten enkele joodse families en de Synagoge van Emmen haar 
deuren open.Kom voor de verhalen, gedichten, muziek en Kaddisi. 
Het programma begint telkens op het hele uur om 13.00, 14.00 of 15.00 uur; zo heeft u de 
mogelijkheid alle huizen te bezoeken. Om 16.00 uur is de afsluiting in de Synagoge. 



Deelnemende adressen in Emmen: Parallelweg 1; Hunenbaan 7; Julianastraat 27 (Synagoge) 

  
Zanggroep “Vocation” en Kamerorkest Emmen  
geven samen op zondag 22 april een middagconcert in de  Ontmoetingskerk in Sleen, de Koepen 1.  
Het concert begint om 14.30 uur en duurt ongeveer tot 16.30 uur. In de pauze krijgt u koffie/thee/ranja 
met wat lekkers.  
Kerk is open vanaf 14.00 uur. Toegangskaarten te koop aan de kassa op 22 april of via voorverkoop. 
Prijs kaarten: tot 12 jaar: € 2,50, vanaf 12 jaar: € 7,50 per persoon (inclusief 1 drankje) 
  
Vernieuwingsfestival 
Georganiseerd door het Evangelisch Werkverband op Hemelvaartsdag van 14.00 tot 22.00 uur in De 
Basiliek in Veenendaal. Diverse sprekers over ‘Geloof doorgeven aan de volgende generaties’. 
Info: www.vernieuwingsfestival.nl 
  
Unieke avond over ‘VERGETEN MENSEN’ 
Tussen 1858 en 1862 vertrokken honderden Nederlanders naar Brazilië met de belofte land te zullen 
krijgen, voldoende werk etc. In de praktijk kwam daar niets van terecht. Ze leidden een hard bestaan 
in vaak grote armoede. Ze kwamen terecht in de wildernis van Espirito Santo en het contact met de 
familie in Nederland liep volledig stuk. Meer dan 125 jaar was er geen contact en wist men in 
Nederland niet waar de familie in Brazilië terecht gekomen was. In de jaren ’80 van de vorige eeuw  
ontdekten Margje en Ton Roos, die voor de zending (het huidige Kerk in Actie) in Brazilië werkzaam 
waren de nakomelingen min of meer bij toeval. Ze woonden in een aantal dorpen ver weg in het 
binnenland, maar spraken nog steeds Nederlands. Ze vierden zelfs ieder jaar Sinterklaas.  
Doordat ze gebrek hadden aan ongeveer alles, hard en lang moesten werken, de afstanden enorm 
waren, de taal moeilijk en communicatie erg lastig, was er nooit een mogelijkheid geweest om zelf 
contact te zoeken met Nederland.  
Maar altijd zeiden ze tegen elkaar: ‘op een dag zullen ze ons vinden’. En na ongeveer 125 jaar zijn ze 
gevonden door Ton en Margje Roos die er voor hebben gezorgd dat de contacten weer zijn hersteld. 
Ze hebben er zelfs een boek over geschreven. Beiden zijn op woensdag 18 april in de Opgang.  
Ze zijn als niemand anders in staat het prachtige verhaal van en over deze mensen te vertellen.  
Een ontroerend, uniek en indrukwekkend verhaal.  
Er zal ook een documentaire worden vertoond die over deze bijzondere groep mensen is gemaakt. 
De avond in de Opgang is op 18 april om 20.00 uur.  
Inloop, met een bijzonder Braziliaans welkomstdrankje vanaf 19.45 uur. Iedereen van harte welkom ! 
  
Mazzeltov-concert op 17 mei in Emmen 
Dit jaar bestaat Israël 70 jaar!  
Om dat te vieren organiseert ‘Christenen voor Israël’ op donderdag 17 mei een groot felicitatieconcert 
in Emmen. Vier het feest mee en geniet van een prachtige avond vol koor- en samenzang, 
inspirerende verhalen en ontmoeting!  
Dit Mazzeltov-concert vindt plaats in de Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg 30 in 
Emmen. Met medewerking van het Kamper Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies.  
Kaarten á € 5,00 via 033-2458824 of via https://christenenvoorisrael.nl/mazzeltov2018 
Het concert begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.  
In de pauze is een leuke Israël-markt en ruimte voor ontmoeting! Bovendien heeft u met uw 
entreekaart recht op een gratis consumptie.  
Naast koor- en samenzang beleeft u tijdens deze avond het verleden en de toekomst van Israël op 
een wel heel bijzondere manier. Een verteller neemt u mee in het verhaal van Israël. We beginnen op 
12 mei 1948: de dag waarop werd besloten dat er twee dagen later een Joodse staat uitgeroepen zou 
worden. Van daaruit laten we ons meeslepen naar de dag dat Jeruzalem weer de hoofdstad van de 
wereld wordt: als de Here Jezus Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Er is er veel koor- en 
samenzang en u ervaart de wonderen van 70 jaar Israël aan de hand van indrukwekkende verhalen 
van Gods trouw aan zijn volk. Kom ook en beleef een onvergetelijke avond en ontmoet andere Israël-
vrienden. 
  
___________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124, kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
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Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 27 april. 
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