
De Schakel Zondag   18 november 2018     Week 47     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Mevr. M. Altena en dhr. H. Altena 
Voorganger:    Dhr. M. Westerduin 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr. H. Hendriks en mevr. B. Beukers   
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof en mevr. M. Hut 
Lector / Lectrice Mevr. G. Venema 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Fam. Venema 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 14:30 uur Dienst Heidehiem met als voorganger ds. J. de Valk en als organist dhr . R. Elling  
Di: 18:00 uur Driesprong 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: dames G. Venema,  J. Donker, G. Warringa en H. Feunekes 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam. Hasper 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. R. Lanting 
  

Komende diensten  
Zondag 25 november om 10.00 uur in Ichthus met ds. 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. Baas en de familie van Duijvenbode. 
  
Opbrengst collecten 11 november 
1e is  € 139,55 (diaconie) en 2e is € 135,44 (PGE). 
  
Gift 
Ontvangen via N. v.d. Kamp van NN. een gift van € 50,00. ( € 25,00 voor de wijkkas en € 25,00, voor 
de Helpende Hand.) Hartelijk dank hiervoor! 
  
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. 
  

 
 
 



Contactpersoon gevraagd 
Doordat er mensen moeten stoppen als contactpersoon, zijn er voor Heidehiem twee nieuwe 
contactpersonen nodig. Voor één wijk is er al iemand gevonden,  voor een andere wijk met vier 
adressen van de aanleunwoningen is er nog iemand nodig. Het zou fijn zijn als iemand  zich 
daarvoor wil aanmelden. 
Omdat Johanna Keim tijdelijk niet haar activiteiten kan doen, vervang ik haar gedeeltelijk. Wilt u zich 
daarom bij mij aanmelden?                                                                      Jaap Tiemersma (telefoon 648601) 
  

Bedankt 
Enige tijd geleden zaten in de mand een paar postcode cadeaukaarten voor gratis boodschappen bij 
AH. Frank bracht ze me en van de week hebben we deze verzilverd.  
We hebben eerst wat extra's gekocht dat onze gezinnen anders niet krijgen. Allemaal een pak bio-
yoghurt. Lekker en gezond. 
Het overige te goed hebben we besteed aan aanvulling op onze voorraad.  Bedankt hiervoor.     
                                                                                                              Het team van „De Helpende Hand" 
  
Middag voor nieuwe Nederlanders 
Donderdag 29 november is er weer een middag voor nieuwe Nederlanders en mensen die nog geen 
status hebben. Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek,  eten we met elkaar, luisteren we 
naar muziek en doen verschillende spelletjes. De kinderen vinden  Bingo het leukst, vooral als ze iets 
winnen.... 
Dus aan u de vraag, kunt u volgende week zondag nog een leuk cadeautje meenemen voor kinderen 
in de leeftijd van 4-14 jaar?  Alvast hartelijk bedankt, de diaconie. 
 
Collecte 25 november 2018: Soupkitchen Namibië 
In een hele arme wijk in Windhoek, de hoofdstad van Namibië, waren  enkele jonge  mensen die zich 
het lot van de kinderen die daar leven aantrokken. Zij maken ’s zondags een warme maaltijd en alle 
kinderen uit de buurt mogen komen. Zo is de Soupkitchen ontstaan, inmiddels ongeveer 15 jaar 
geleden. 
Tussen de 100 en 150 kinderen komen daar op zondag bij elkaar, er worden spelletjes met ze gedaan 
zodat ze even de zorgen van alle dag kunnen vergeten. Voordat ze gaan eten moeten ze handen 
wassen. Dit hele project wordt gerund door vrijwilligers die afhankelijk zijn van giften. Het kost 
omgerekend ongeveer 50 euro per zondag om al deze kinderen een fijne dag te bezorgen. 
Grote drijfveer achter dit project is Kapepo. Hij is in 2013 al eens in Emmen geweest, en familie 
Misker heeft bijna wekelijks contact met hem. Hij stuurt hen vaak een foto. Als er geld nodig is om 
eten te kopen vraagt hij dat bij familie Misker want zij beheren de rekening waar onze bijdragen naar 
toe gaan en houden zo een beetje toezicht. Kapepo is „alle mensen van de kerk in Emmen” enorm 
dankbaar voor de ondersteuning.                                                                                    De diaconie 
  

Boekenmarkt 
Onze voorjaarsboekenmarkt zal gehouden worden begin maart 2019. 
Uw boeken kunt U inleveren ieder woensdagmorgen tussen 10.00-11.30 uur in de hal van Ichthus.  
Ook zondag kunt U voor de dienst  de boeken  in de daarvoor bestemde krat deponeren. Alvast 
bedankt voor Uw inbreng.                                                                     De boekenmarktcommissie 
  

 
 



Gevraagd: Begeleiders, parkeerwachten en figuranten Kerstbelevingstocht 
De voorbereiding voor de kerstbelevingstocht op 22 december in Zuidbarge, georganiseerd door 
PGEmmen-Zuid is in volle gang. De meeste rollen zijn bezet, maar nog niet allemaal. Als 
voorbereidingsgroep zoeken we nog verschillende begeleiders die de groepen rondleiden. Ook 
hebben we nog parkeerwachten en een aantal figuranten nodig. Lijkt het u mooi om mee te werken 
aan de Kerstbelevingstocht, dan kunt u uw belangstelling sturen naar kbtocht@gmail.com. Alvast 
bedankt! 
 
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 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. 
  
Bachcantatevesper: zondag 18 november 2018 
Op zondag 18 november is er in  de Grote Kerk te Emmen weer een Bachcantatevesper. Het 
Bachcantatekoor en –orkest o.l.v. dirigent Wim van de Brink brengen Cantate BWV 116 „Du 
Friedefürst, Herr Jesu Christ”ten gehore met de medewerking van diverse solisten.  Het kistorgel 
wordt bespeeld door Johan Brouwer, het kerkorgel door Henk Stekelenburg. Liturg is ds. Menso 
Rappoldt. 
Cantate BWV 116 werd door Bach gecomponeerd voor zondag 26 november 1724. Gedurende de 
laatste zondagen van het kerkelijk jaar bezint de Kerk zich op het einde ter tijden, de oordeelsdag. In 
Mattheus 24 worden de verschrikkingen daarvan beschreven, terwijl de apostel Paulus in zijn eerste 
brief aan de Thessalonicenzen juist de reddende en bevrijdende wederkomst bespreekt van Christus, 
Friedefürst en Nothelfer. Beide aspecten komen in de Cantate aan de orde. Naast deze Bachcantate 
worden werken uitgevoerd van Mozart, Zelenka,Rutter, Graupner en Händel. Kortom een prachtige 
muzikale vesper, die begint om 17.00 uur (kerk open om 16.15 uur). De toegang is vrij, wel is er 
collecte (vrije gift) ter bestrijding van de gemaakte kosten. Allen van harte welkom bij deze 
bijzondere vesper! 
  
Taizéviering in De Bron: zondag 25 november 19.00 uur 
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 tweede viering is dit seizoen op zondag 25 
november in de Bron aan de Hesselterbrink 2. De viering begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom om deze bijzondere viering mee te maken! 
  
 



Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019 
Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster 
in Frankrijk, georganiseerd worden. Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze 
indrukwekkende reis. Gelovig en ongelovig, kerkelijk gebonden of niet, iedereen is welkom! Voor de 
jongeren in 2018 mee zijn geweest was het een ervaring om nooit te vergeten en dat zal het ook 
volgend jaar weer zijn. Het unieke van de plek zorgt daarvoor. Met geloof en ontspanning, ernst en 
lol, zingen en dansen en zoveel meer. Eigenlijk moet je er gewoon een keer geweest zijn! De reis zal 
volgend jaar plaatsvinden van 21-28 juli (dat is de tweede week van de schoolvakantie). Heb je 
interesse, vragen, opmerkingen of wil je je al aanmelden, neem dan contact op via 
taize.emmen@gmail.com of yoeri.pionier@pgemmen.nl. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bartimeus 
  

Ik kwam met niets dan een gebed, 
waarop Hij antwoord wilde geven: 

„Je mag als ziende verder leven; 
door je geloof ben je gered.” 

  
Diep in mij was het altijd nacht, 

maar Jezus heeft mij aangesproken. 
Nu is de morgen aangebroken. 

Hij heeft mij aan het licht gebracht. 
  

(Arie Maasland) 
  
  

  
 

 

 

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 23 november 2018 


