
De Schakel zondag 18 maart 2018, week 12 Jaargang 20 
 
Begroeting door:   Dhr. en mw. Middeljans 
Voorganger:   Ds. G. Kajim 
Organist:   Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:    Mw. E. Vos en mw. H. Hendriks 
Diakenen:   Mw. M. Hut en mw. N. van der Kamp 
Lector:    Dhr. H. Schiere 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:            Dhr. en mw. Lanting 
  
Agenda week 12: (voor zover bekend) 
Vanavond:  Clubs 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Di: 09.30 uur Interieurverzorging: mw. J. Geerlinks,mw. M. Vos en mw. C. Strootman 
Wo: 14.30 uur Paasmiddag 
Wo: 19.30 uur Kleine kerkenraad vergadering 
Do: 19.30 uur   Wijk-ontmoetingsavond wijken 1, 6, 9 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen mw. E. Veerbeek en mw. J. Wijnholds 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon mw. N.v.d. Kamp 
  
Komende diensten: 
Zondag 25 maart, 10.00 uur in Ichthus  
Voorganger ds. M.E. Kauffman. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mw. Harteveld-van Dijken dhr. E.W. Boelens.  
  
Liturgische bloemschikking 
De bloemschikking van deze vijfde zondag in de Veertig-dagentijd verwijst naar een gedeelte in het 
Evangelie naar Johannes, waar Jezus vertelt over een graankorrel. 
Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven. 
Wie kiest voor de weg van de onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht dragen. 
In de bloemschikking zien we graankorrels in donkere aarde en ook korenaren. 
  
 
 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. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Opbrengst collectes 11 maart 
1e: voor Kerk in Actie ’Naar school in Haïti’ € 171,47, 2e: voor de Kerk: € 98,50. 
  
De collectes op 25 maart zijn voor 
Kerk in Actie en voor de Kerk. 
  
Helpende Hand 
Op ons bankafschrift van februari hebben we naast giften van onze vaste donateurs ook een gift van 
1000.00 euro ontvangen van NN. Hiervoor heel veel dank. 
Ook dank voor de producten die we uit de mand in de hal mogen meenemen, 
U allen een goede en gezegende dienst gewenst. 
Het team van ‘De Helpende Hand’ 
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Hartelijk dank 
Ichthusgemeente hartelijk dank voor de bloemen en het bezoekje voor mijn 80-ste verjaardag.  
Harm kroezen. 
  
Hartelijk dank 
Hartelijk bedankt voor de bloemen,die wij op 4 maart mochten ontvangen, als bemoediging. Het heeft 
ons goed gedaan. Groetjes Familie Zijnge . 

   
                       Hartelijk dank 

Bedankt voor de bloemen die ik zondag mocht ontvangen. De bloemen heb ik ervaren als 
bemoediging bij het overlijden van mijn jongste zus in Canada.  
Mevr. M.H. Wieringa-Roeters. 
  
Wijk-ontmoetingsavond 
Op donderdag 22 maart om 19.30 in Ichthus. Oorspronkelijk bestemd voor de wijken 1, 6 en 9, maar 
zoals we al eerder schreven: voor iedereen open! Van harte uitgenodigd!   
Hartelijke groet, Janneke en Gerben 
 
Paaswake 2018 
Van 19.00 uur tot 06.00 uur, in de nacht van Stille Zaterdag, 31 maart, tot aan de morgen van Pasen 
wordt er in de Grote Kerk een Paaswake gehouden met o.a. om 22.15 uur een Stille Zaterdag viering, 
om 04.00 uur een viering in de stijl van Taizé en om plm. 05.30 uur ‘Muziek in het Ochtendschemer’.  
Als u de komende weken dagelijks op de hoogte wilt blijven van alles rondom deze bijzondere 
gebeurtenis dan kunt u dat o.a. volgen via Twitter en het account @Paaswake Emmen. 
  
Vroeg op Pasen Viering 
Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag 1 april een bijzondere viering plaats bij en in de Grote 
Kerk te Emmen. Deze viering is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de Raad van Kerken 
en Geloofsgemeenschappen te Emmen.  
Buiten wordt om 7.20 uur het Licht van Pasen ontstoken aan een open vuur en worden paasliederen 
gezongen.  
Binnen is er een korte viering en kunnen alle afgevaardigden van de verschillende kerken een lichtje 
aansteken.  
Dit licht van Pasen wordt door de vertegenwoordigers meegenomen naar hun eigen dienst of viering 
en zo over geheel Emmen verspreid.  
Altijd weer een indrukwekkend en blij gebeuren!!! 
  
Doe mee met de DE PAAS-CHALLENGE in de paasnacht 
Ben je tussen de 13 en 17 jaar, heb je zin in een prachtige uitdaging en wil je het paasverhaal beter 
leren begrijpen: dan is er nu voor jou de Paas-challenge!  
Hierin ga je met andere jongeren in een spannend spel van een nacht lang, meemaken wat er zich 
afspeelde 2000 jaar geleden in de laatste dagen van Jezus’ leven.   
Je kruipt 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 je in een soort ‘Wie is de Mol’-spel moet 
winnen.  
Je ontvangt een brief van Jezus en je gaat op weg naar zijn schuilplaats.  
Onderweg heb je ontmoetingen met machthebbers uit Jezus’ tijd.  
En alles eindigt met een bijzondere ontknoping.  
Het spel duurt de hele paasnacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april van 22:00 tot 08:00 uur.  
Een reactie vorig jaar: “Het Paasverhaal is een oud verhaal waar ik me vroeger niet echt iets bij kon 
voorstellen. De Paas-challenge vertaalt het verhaal naar het heden. Nu ik zelf een stukje van het 
verhaal heb meegemaakt kan ik me beter inleven in wat er toen met Jezus gebeurde”.  
Geef je op bellend, append of mailend, alleen of met al je vrienden en vriendinnen bij de jeugdwerker 
Jedidjah de Haan, 06-11817194, of: jeugdwerker@pgemmen.nl. 
  
Jongerenwerker 
Jedidjah de Haan organiseert projecten voor tieners en jonge gezinnen.  
Zo is er binnenkort een paaswake-variant voor tieners, koken voor de voedselbank met leerlingen van 
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het Hondsrugcollege en een Bijbelquiz.  
Jedidjah zoekt vrijwilligers die haar hierin kunnen ondersteunen. Mensen die met tieners op willen 
trekken in de nacht, die lekker kunnen koken of die hand en spandiensten tijdens de Bijbelquiz kunnen 
verlenen.  
Wil jij helpen of ken jij een geschikt iemand?  
De hulp is hard nodig! Mail of stuur een bericht naar Jedidjah: 06-11817194 
of Jeugdwerker@pgemmen.nl 
  
Uitnodiging  
voor de TAIZÉGEBEDSDIENST in ‘De Opgang’ op 25 maart, aanvang 19.00uur. 
Deze dienst wordt georganiseerd door de PG Emmen-Zuid ‘De Opgang’ en de Baptistengemeente  
‘De Bron’.   
In deze bijeenkomsten zijn er een aantal Bijbellezingen, gebeden, het zingen van liederen van de 
Taizégemeenschap, stilte en bezinning.  
We richten ons daarbij op God, Jezus, en de Heilige Geest.  
We ontmoeten u graag! De voorbereidingscommissie Taizédiensten 

  
Uitvoering van ‘The Crucifixion’ van Sir John Stainer 
Op 25 maart in de Zuiderkerk, Vaart ZZ. 86 te Nieuw-Amsterdam, aanvang 16.00 uur.  
The Crucifixion is een meditatie over het lijden van Jezus.  
Dit passieoratorium wordt uitgevoerd door de Cantorij van de Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
en Vocaal Ensemble Cant’Amici.  
Solisten zijn Peter ven Dijk-Veldkamp (bas) en Martin Sprenger (tenor).  
Het orgel wordt bespeeld door Anton Stulp met Martine Stulp als registrant.              
Het geheel staat onder leiding van dirigent Willy Misker.  
De uitvoering duurt ongeveer 5 kwartier. De toegangsprijs is € 10,00.  
Kaarten verkrijgbaar aan de kerk of per email: jannie.meijerink@home.nl  of tel: 0591-552900.  
  
Zangdienst ‘JESUS CHRIST SUPERSTAR’ in Erica 
Op Goede Vrijdag, 30 maart om 19.00 uur vindt in de Protestantse Kerk  
‘Het Kruispunt’, Heidebloemstraat 2 te Erica een bijzondere dienst plaats.  
Zanggroep ‘Joy’ uit Vriescheloo verzorgt dan een programma met Bijbellezingen en samenzang 
waarin stil wordt gestaan bij het lijdensverhaal van Jezus, met liederen uit de bekende musical ‘Jesus 
Christ Superstar’.  
De toegang is vrij. 
  
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 27 april. 
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