
De Schakel Zondag   21 oktober 2018     Week 43     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Familie Pinkster 
Voorganger:    Dhr. M. Westerduin 
Organist:  Dhr.  W. Kramer 
Ouderlingen:   Dhr. B. Beukers en mevr. E. Jipping   
Diakenen:  Mevr. G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector / Lectrice Mevr. J. Boeijenga 
Koster:    Dhr. H. Altena 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 14:00 uur Sacraal dansen 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. A. van Vondel en mevr. J. Donker 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: dames F. Huizinga en J. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Hollander 
  

Komende diensten  
Zondag 28 oktober om 10.00 uur in Ichthus met mevr. F. van Wieren. 

  
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. D. Bosma. 
 
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 collecten 14 oktober 
1e is  € 187,88 (PKN: Kerk en Israël) en 2e is € 152,54 (wijkkas) 
De collecte bij de uitgang was voor noodhulp aan Sulawesi en heeft  € 1257,25 opgebracht. 
  
Eerste collecte vandaag: Bijbels voor Kenia 
In Kenia is het heel normaal dat een school met 300 leerlingen samen één Bijbel moeten delen 
tijdens de godsdienstles. De lessen volgen is al moeilijk maar als je zelf meer wilt leren over Gods 
woord dan is dat lastig.  
Vaak is er al geen geld voor het kopen van eten. Een eigen Bijbel is dus niet mogelijk.  
Een van de armste regio’s in Kenia is het gebied van de Masai. De mensen die er leven zijn nomaden 
die leven van de veeteelt.  



Charity is 12 jaar oud en voor haar is de bijbel heel belangrijk: „Door in de Bijbel te lezen, leer ik wijze 
lessen voor mijn leven”.  Haar favoriete verhaal is het verhaal van Adam en Eva, omdat ze zo weet 
waar de mensen vandaan komen. 
Dit jaar wil het NGB graag 10.000 Bijbels verspreiden in de allerarmste delen van Kenia. Zodat deze 
kinderen meer kunnen leren over Gods woord op school maar ook thuis met hun familie. Want een 
eigen Bijbel mag mee naar huis. Hartelijk dank voor uw steun.   
                                                                                                 Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Emmen    
  
Afwezigheid ds. Gerben Kajim 
Van zondag 21 tot en met zondag 28 oktober is ds. Gerben Kajim vrij. Ds. Janneke de Valk neemt voor 
hem waar. 
  
Instructieavond reanimatie en AED  30 en 31 oktober 
In geval van een hartstilstand is het van het grootste belang, dat je handelend kunt optreden. Hierbij 
geldt, dat elke seconde telt. Onmiddellijk handelen verhoogt de kans op overleven. 
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de AED. De (gele) AED van Ichthus hangt in de hal. 
Op 30 en 31 oktober wordt er instructie gegeven over reanimatie en het gebruik van de AED. 
Aanvang 19.30 uur in de Zeihuuvzaal. Aan deze instructie nemen de kosters deel. Ik nodig graag 
gemeenteleden uit om ook aan deze instructie deel te nemen, zodat u direct hulp kunt bieden in 
geval van een plotselinge hartstilstand. 
Let wel: een plotselinge hartstilstand kan ieder van ons overkomen!!! 
U kunt contact opnemen met Gerrit Fleming (tel. 06- 12102707, email g.fleming@planet.nl) voor 
nadere informatie en opgave voor deelname aan de instructie. 
  
Wijziging rekeningnummers diaconie en ZWO 
Helaas moeten de rekeningnummers gewijzigd worden omdat SKG (waar ze nu zijn ondergebracht) 
de betaalrekeningen niet langer voortzet. De Rabobank neemt een en ander over. 
Per 1 november 2018 worden de rekeningnummers als volgt: 
DIACONIE NL20 RABO 0373 7371 06          Tenaamstelling: Diaconie Ichthus Emmermeer 
ZWO  NL10 RABO 0373 7370 92        Tenaamstelling: ZWO Ichthus Emmermeer 
Als u een automatisch incasso hebt geregeld wordt het voor u aangepast/overgezet. Als u zelf 
overschrijvingen doet naar de diaconie en/of ZWO wilt u dan in uw eigen administratie deze 
veranderingen doorvoeren? 
Als u vragen hebt kunt u hierover contact opnemen met Fennie Boerhof, penningmeester van de 
diaconie en ZWO. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0591- 611 889. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.                                                                         De diaconie en ZWO Ichthus-Emmermeer 
  
Driesprong:  woensdag 31 oktober 2018 
In de Ichthusgemeente is een gemeentegroeigroep. Het idee was om eens samen met alle andere 
gemeenteleden een activiteit te gaan doen.  Het thema dat is gekozen: Ontwikkeling van geloof in 
verschillende levensfasen.  
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, maken kennis met elkaar en eventueel wat ons bezig 
houdt. En gaan daarna met elkaar in gesprek. 

De eerste avond was op 9 oktober en is door iedereen als inspirerend ervaren. De volgende keer is op 
woensdag 31 oktober.  Opgave kan nog steeds via de zuil in de hal van Ichthus of per mail 
(srpals@wxs.nl) of telefoon (0591-618687).  



Dit keer gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van je christelijk lievelingslied, Wat raakt je, 
waarom en welke persoonlijke ontwikkeling laat je liedkeuze eventueel zien. Daarom de vraag om 
het lied van te voren door te geven. Dit mag de titel van het lied zijn maar ook een (digitaal) bestand 
via de email (srpas@wxs.nl). Wacht u niet te lang, we willen het graag dat het voor 29 oktober bij ons 
bekend is.  
Binnenlopen kan 31 oktober vanaf 18.00 uur in Ichthus (Zeihuuv-zaal) waarna de maaltijd begint om 
18.30 uur. Als we klaar zijn met eten gaan we verder met de liederen. 
                                                                                                          Namens de voorbereidingsgroep, Iena Pals 
  

Actie Schoenmaatjes weer van start 
 In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. 
De schoenendozen gaan naar Ghana, Irak, en Sri Lanka. Daar wordt nauw samengewerkt met 
partnerorganisaties die het land kennen, weten hoe ze de schoenendozen het land in krijgen en waar 
ze die het beste kunnen uitdelen aan kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 
opvangcentra voor straatkinderen. Doordat de kinderen via de actie schoenmaatjes schoolspullen 
krijgen worden ze ook gemotiveerd om (weer) naar school te gaan. Helpt u ook dit jaar mee om 
kinderen een onvergetelijke ervaring te geven? 
In de hal van de kerk zijn folders en schoenendozen aanwezig om mee te nemen. De gevulde 
schoendozen, losse spullen of een financiële bijdrage voor de verzendkosten (€ 6,00 per 
schoenendoos) kunt u uiterlijk 18 november inleveren. Let erop dat u een gevulde schoenendoos niet 
dichtplakt! Ze worden namelijk allemaal gecontroleerd op de inhoud om te zorgen dat alle 
schoendozen evenveel inhoud hebben en ook daadwerkelijk voor de gekozen doelgroep (jongen of 
meisje en qua leeftijd) passen.                                                     Alvast bedankt voor uw hulp, de diaconie. 
  

Oecumenisch werkbezoek 
Provinciale Raad van Kerken Groningen en Drenthe organiseert een oecumenisch werkbezoek aan 
Emmen op zaterdag 27 oktober 2018. In de Schepershof, Emmerhout en de inloop is om 10.30 uur. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Bouke de Groot (bgroot1948@kpnmail.nl  of 
telefoonnummer 0524 53 2228). Het volledige programma hang aan de zuil in de hal. 
  

Youth Alpha 2 november van start! 
Dit jaar zal er in Emmen een Youth Alpha worden gestart, voor alle 12-18 jarigen binnen de 
PGEmmen. Youth Alpha is de opvolger van de catechisatie. Tijdens tien toffe avonden ontdek je wat 
het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere tieners door over je leven en 
geloof. Alpha Youth wordt gegeven op 10 vrijdagavonden, die om 17.30 uur starten met een warme 
maaltijd. De eerste avond is op 2 november in de Opgang aan de Mantingerbrink 199. Ook als je nog 
geen uitnodiging hebt ontvangen, maar er wel graag bij wilt zijn, ben je natuurlijk van harte welkom! 
En ook je vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom! Info en opgave bij Jedidjah de Haan 
(0611817194, jeugdwerker@pgemmen.nl).  
  

Zondag 4 november: Geloof en een hoop Bitterballen  
Zondag 4 november is er weer Geloof en een hoop Bitterballen, voor iedereen tussen de 25-35 jaar. 
Thema dit keer: The Game is on! Van harte welkom van 16.00-18.00 uur in café Groothuis aan de 
Stationsstraat.  

  

 



De tafel is gedekt 
  

De tafel is gedekt, 
de gastheer roept zijn knecht, 

laat alle gasten komen. 
Maar de genodigde ontbreekt, 

wie in zijn plaats kwam drinkt en eet, 
nooit kregen zij zo’n feestmaal, 

zo’n hartelijk onthaal. 
Vandaag kwam iemand die het vroeg, 

was deze knecht wel enthousiast genoeg? 
  

(Coby Poelman-Duisterwinkel) 
  
  

  

 
 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)   Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 26 oktober 2018 


