
De Schakel Zondag   16 september 2018     Week 38     Jaargang 20  

 

 Begroeting door:  Dhr. W. de Vries en ? 
Voorganger:    Ds. H. Cohen-Stuart 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr. J. Keim en mevr.  H. Hendriks  
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. T. Luchies 
Lector / Lectrice Mevr. T. Luchies 
Koster:    Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  Familie Altena 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor  
Di: 14:30 uur Dienst in Heidehiem met ds. G. Kajim en als organist dhr. G. Ziengs 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. A. van Vondel en J. Donker 
Do: 13.00 uur Tuingroep 1 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. Feenstra en mevr. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. N. van der Kamp 
  

Komende diensten  
Zondag 23 september om 10.00 uur in Ichthus afscheid ambtsdragers met ds. J. de Valk-Boerma en 
ds. G. Kajim. 
  

Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Dhr. Stulp en dhr. Van Manen. 
 
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 collecte 9 september 
1e is  € 121,40 (diaconie) en 2e is € 114,50 (PGE jeugdwerk) 
  
Extra collecte 23 september Tanzania Werkgroep Emmen 
Op 23 september zal er een extra collecte voor dit doel worden gehouden. Op 1 mei 2018 overleed 
ons commissielid Berend Pluister. Hij was vele jaren actief binnen de zendingscommissie (ZWO). In 
hem verliezen we een betrokken en bevlogen commissielid. Velen van u zullen ook bekend zijn met 
de Tanzania Werkgroep Emmen, die hij in 1975 begon samen met zijn vrouw Griba, die in 2000 
overleden is. 
De kinderen en kleinkinderen van Berend willen graag de laatste wens  van Berend uitvoeren door de 



250 naaimachines die reeds ingezameld en opgeknapt zijn, naar Tanzania te verschepen. Dat is een 
kostbaar proces waarvoor elke euro welkom is. Daarna zal de werkgroep worden opgeheven omdat 
er geen mensen zijn die dit werk kunnen voortzetten. Helpt u mee deze laatste wens mogelijk te 
maken? Als u liever een bijdrage overmaakt kan dat naar rekeningnummer NL21 RABO 0125 7796 74 
ten name van Tanzania Werkgroep Emmen. Alvast hartelijk dank. 
                                                                                                           De diaconie en ZWO Ichthus-Emmermeer 
  

Aan de gemeenteleden 
Zondag 23 september wordt in de dienst afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers, te 
weten Hilly Klein ouderling, Gerdien Kloese en Tineke Luchies diakenen. Gré Venema en Hennie 
Hendriks zullen hun ambtstermijn verlengen.  
Koos Middeljans heeft zich kandidaat gesteld als kerkrentmeester en wordt bevestigd in deze dienst. 
Gerrit en Mania Fleming hebben zich kandidaat gesteld voor diaken. Gerrit en Mania zullen op een 
andere datum bevestigd worden, kunnen helaas niet aanwezig zijn.  
Na de dienst is er koffiedrinken met een feestelijke traktatie. Hiervoor wordt een ieder van harte 
uitgenodigd, opdat we met hernieuwde krachten het kerkelijk seizoen in kunnen gaan. 
Graag begroeten wij u/jou van harte in de dienst en bij de koffie.  
                                                  Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 
  
Uitnodiging aan alle vrijwilligers van Ichthus 
Beste mensen, op vrijdag 5 oktober a.s. om 18.00 uur zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente 
een barbecue bij de kerk worden gehouden. Er zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden.  
Een ieder is van harte uitgenodigd voor deze barbecue. Opgave bij Gré en Jan Venema, graag voor 3 
oktober, tel.: 615291 of mailen naar venkal@ziggo.nl 
                                                                     Een hartelijke groet, namens het moderamen, Hennie Hendriks. 
  

Boekenmarkt 
Onze najaars-boekenmarkt wordt  DV gehouden op zaterdag 6 oktober 2018, in Ichthus. De markt is 
open van 9.00 tot 14.00 uur. 
We verkopen boeken in allerlei soorten en maten, Legpuzzels, CD's, DvD"s, LP's. Na het snuffelen de 
benen wat rust gunnen kan onder het genot van koffie, thee of chocolademelk al of niet met koek. 
Graag tot ziens!                                                                                                        De boekenmarktcommissie. 
  
Wandeling voor vrede 
Een aantal levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties vormen samen een Ambassade 
voor de Vrede in Emmen. Zij organiseren op zondag 23 september van 14.00 -16.00 uur een 
Wandeling voor Vrede met als thema ‘Elkaar vinden’. Hieraan nemen vertegenwoordigers van 
verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke organisaties deel: christenen, moslims, joden, 
humanisten, e.a. De wandeling is onderdeel van de landelijke Vredesweek van 15 tot 23 september 
2018, een initiatief van PAX. De wandeling begint bij de ingang van het Rensenpark en voert langs 
plekken en gebouwen als de Stolpersteine, het gebouw van moslimorganisatie ICC, de synagoge, het 
Leger des Heils, de Vrijmetselaars, de Grote Kerk, het Boeddhistische atelier, om te eindigen bij Cho 
in het Rensenpark. Bij elke plek wordt even kort stilgestaan bij het karakter van die plek of 
organisatie. De gezamenlijke wandeling drukt uit hoe we als mensen met een verschillende 
levensovertuiging elkaar moeten proberen te vinden en samen op te trekken in plaats van elkaar te 
veroordelen of te bestrijden. Iedereen is welkom om mee te lopen.  
Graag opgave bij Hennie Hendriks, mail henniehendriks@zonnet.nl. 



 Oproep voor opgave voor de 4- sprong 
Tot nu toe zijn er te weinig aanmeldingen om deze te laten starten; dus als u het belangrijk vindt dat 
de 4- sprong wel doorgaat en het fijn vindt om met andere gemeenteleden in gesprek te gaan over 
algemene en inhoudelijke onderwerpen, en om met elkaar wat liederen te zingen en om gezamenlijk 
een lunch te gebruiken, kortom, om gemeente te zijn, geef u dan op, op de zuil in de hal van Ichthus, 
 of bij Gea Warringa tel. 647677 of Jaap Tiemersma tel. 648601. 
De data die in de programma krant staan zijn dus nog niet definitief. Wel dat het op de eerste 
donderdag van de maand om half elf zal plaats vinden. En wel in de maanden oktober, november en 
februari en maart. 
Zodra we meer weten over het wel, of spijtig, niet doorgaat, krijgen degenen die zich hebben 
opgegeven persoonlijk bericht. Natuurlijk wordt dat ook in de Schakel vermeld.      Jaap Tiemersma 
  
Koffiedrinken 
Vanuit de gemeente kwam de vraag of het niet mogelijk is om iedere zondagmorgen na de dienst 
koffie te drinken. Dit is in de vergadering kerkenraad besproken en vervolgens overlegd met de 
kosters om dit seizoen het als proef op te zetten. Vanaf 9 september is er dus iedere zondagmorgen 
na de dienst koffiedrinken. 
In het voorjaar 2019 zullen we dit evalueren, o.a. zijn er mensen genoeg om dit te organiseren en is 
op de zondagmorgen hier voldoende belangstelling voor.  
                                                   Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba)  
  

Zondag 23 september 19.00 uur: Taizéviering in De Opgang 
Zo’n vijf keer per jaar organiseren Baptistengemeente De Bron en de PG Emmen Zuid (Opgang) een 
viering in de stijl van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Een meditatieve 
viering met stilte, liederen uit Taizé, lezing en gebed. De eerste viering is dit seizoen op zondag 23 
september in de Opgang. De viering begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om deze 
bijzondere viering mee te maken! 
  
Gemeentedagtocht Ichthus: 20 september 2018 
A.s donderdag hopen we met 50 mensen een prachtige dagtocht te maken. We hebben 
een mooie route uitgekozen en de planning is dat we om 8:15 uur vanaf Ichthus vertrekken. Iedereen 
die zich heeft opgegeven, krijgt persoonlijk bericht. 
Indien U zich nog niet heeft opgegeven, en tóch nog mee wil, dan zou U eventueel op de reservelijst 
geplaatst kunnen worden. Soms komt er nog de laatste dagen een of meerdere plaatsen vrij door 
annulering.  De kosten zijn € 45,00. 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. Opgave kan bij Jantina 
Strockmeijer (telefoon 642715) .  
  
Schoonmaak Ichthus 
Wij, Gré Venema en Gea Warringa, maken om de 5 weken op een woensdagochtend een gedeelte 
van ons kerkgebouw schoon. We zijn nu maar meer met z’n tweeën, en het is best wel heel gezellig. 
Maar dat houdt wel in dat we nu niet in 2 uurtjes klaar zijn, maar dat we langer moeten doorwerken. 
Wie wil ons komen helpen op de woensdagochtend, 1 keer in de 5 weken? Als we met 4 personen 
zijn, dan kunnen we vóór 10 uur weer klaar zijn. en dan staat de koffie klaar, vaak met wat lekkers er 
bij. Dus wie komt ons team versterken? 
P.s. ook bij de andere teams is het vast wel gezellig en ook zij kunnen wel enige aanvulling gebruiken. 
                                                                                        Gea Warringa, tel. 647677, Gré Venema, tel 615291 



Sacraal dansen 
Ook dit seizoen is er weer een cursus sacrale dans, o.l.v. Joke Vuurboom. De eerst volgende 
bijeenkomsten is 25 september a.s. op de dinsdagmiddag, van14:00 tot 16:00 uur in Ichthus. 
We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo ontstaat er een 
prachtige ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze er tussen voor een kopje 
thee of koffie. 
Iedereen is van harte welkom, ook mensen zonder danservaring. De dansen zijn heel eenvoudig en 
worden eerst uitgelegd. Het zijn voornamelijk kringdansen .De muziek waarop gedanst wordt, is heel 
divers: klassieke muziek, Taizé muziek, religieuze muziek, folkloremuziek en nieuwe muziek. We 
dansen rondom een MIDDEN dat centraal in de kring staat. Dat kan een bloemstuk, kaarsen, of iets 
dergelijks zijn. 
  

Stichting Op ’t Stee 
Per 1 oktober gaat de uitvoering van de bed/bad/brood voorziening van de gemeenten 
Emmen/Coevorden/Borger/Odoorn over van onze stichting in de vertrouwde handen van de ons wel 
bekende stichting Inlia. 
Begonnen als een initiatief van de raad van kerken in Emmen zetten we in de beginjaren onze zorg 
over op straat gezette vluchtelingen en asielzoekers om in concrete daden: opvang, begeleiding en 
ondersteuning. Het was kleinschalig en overzichtelijk. In de loop der jaren groeide het aantal gasten 
en werd hun problematiek steeds zwaarder en de regelgeving complexer. Op dit moment verzorgen 
wij met zes vrijwilligers 65 gasten in acht huizen. 
Inlia is een grote professionele organisatie met eenzelfde bron vanuit de kerken als Op t Stee. Ze 
hebben een langdurige ervaring in meerdere gemeenten in het land en runnen al jaren wat zij 
noemen de bed/bad/brood PLUS opvang in Groningen. De plus staat dan voor die perspectief-
begeleiding van de gasten. Wij menen met de overdracht aan Inlia onze gasten recht te doen en 
binnen de omstandigheden het beste voor hen te kunnen bereiken.  
Onze Stichting Op t Stee blijft bestaan en valt weer terug op haar oude doelstelling namelijk er te zijn 
voor mensen die ondanks alle regelingen en organisaties toch nog tussen wal en schip vallen. Verder 
zullen wij vanuit onze ervaringen Inlia waar mogelijk en gewenst verder ondersteunen en aanvullen.   
Wij danken U/jullie voor jullie aandacht, betrokkenheid en financiële ondersteuning in al de jaren dat 
wij de bed/bad en brood opvang runden. We hopen dat jullie in de nieuwe situatie ons,  maar ook 
Inlia op eenzelfde manier zullen blijven volgen en steunen.    
                                                                 Namens het bestuur van stichting Op ’t Stee, Bert Vastenburg (vz) 
  

Oecumenelezing „Vlieg met me mee…” 
„Vlieg met me mee... naar de regenboog” is een liedje van Paul de Leeuw. Iemand zei eens: „Ik zie al 
die verschillende kerken en stromingen als telkens weer een andere kleur van God. Samen vormen ze 
een prachtige regenboog van kleuren. In iedere kleur is God. Maar ik bedenk me ook: God is duizend 
keer meerkleuriger dan alle kleuren van alle kerken en stromingen bij elkaar.” 
Frannie Homburg was en is nog steeds betrokken bij verschillende kerken in Emmen en trad 
jongsleden Pasen toe tot de Katholieke kerk. Hoe ervaart zij de kerken? Wat ziet zij waardevol in de 
verschillende kerken?  Kan zij iets ophelderen over wat mensen van andere kerken niet begrijpen of 
zelfs veroordelen? „Vlieg met me mee…” door haar verhaal. Omhoog, op zoek naar een overstijgende 
blik. Verlangend naar een ruimte die vrij is van (voor)oordeel en uitsluiting.  Kerkmuren reiken niet 
tot in de hemel.  
Grote Kerk, dinsdag 25 september,  aanvang 19.30 uur. Toegang is vrij, maar graag een vrije gift bij de 
uitgang.  



  
  
  
 Heer, laat mij ernaar streven  
 Niet dat ik getroost wordt, maar dat ik troost, 
 niet dat ik begrepen wordt, maar dat ik begrijp, 
 niet dat ik geliefd wordt, maar dat ik liefheb. 
  

 Franciscus van Assisi (p.1355) 
  
 
 
 
 
 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 26 oktober 2018 


