
Zondag 23 september 2018 Week 39 Jaargang 20 
 
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Moorlag 
Voorganger:  Ds. G. Kajim en ds. J. de Valk-Boerma 
Organist/pianist Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mevr. E. Jipping 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. M. Hut 
Lector:   Dhr. H. Schiere 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:               Dhr. en mevr. Venema 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthus koor 
Di:  14.00 uur: Sacrale dans 
Wo: 09.30 uur: Commissie “Toekomst Ichthus” 
Wo: 19.30 uur: Pastoraat en diaconie 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 5   

     J. Donker, T. Groenwold, M. Altena en dhr. G. Renkema                                
Vr.  13.30 uur: Schakel vouwen:  Dhr. en mevr. Hasper                        
             Schakel bezorgen:  T. Boerhof 
 
Komende diensten:  
Zondag 29 september 10.00 uur, Voorganger: Ds. G. Kajim 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevrouw E. Barelds-Otter en mevrouw G. Andringa-v.d. Vegt 

 
Vandaag is er een extra collecte Tanzania Werkgroep Emmen 
Op 1 mei jl. 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 
 
Opbrengst collectes 16 september: 1e € , 111,10    2e € 108,10 
  
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.  
 
Ontwikkeling van geloof in verschillende levensfasen  
In de Ichthusgemeente is een gemeentegroeigroep. Het idee was om eens samen met andere 
gemeenteleden een activiteit te gaan doen.  
Waarschijnlijk kent u het bekende kinderliedje „Heb je wel gehoord van de zevensprong” wel.  
Letterlijk betekent zevensprong een kruispunt van zeven wegen. Dat is wat veel en daarom is er 
gekozen voor een driesprong. 



De geboorte en het overlijden zijn zekerheden die veel emoties bij mensen oproepen. Maar tussen 
nieuw leven en de dood zitten nog zo veel meer levensfasen. Wat betekent dat voor het geloof? 
Paulus schreef dat toen hij een kind was ook geloofde als een kind. En daarna?   
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, maken kennis met elkaar en eventueel wat ons bezig 
houdt. Daarna gaan we dieper in op het thema onder leiding van Gerben of Janneke. 
Wanneer: dinsdag 9 oktober, woensdag 31 oktober en dinsdag 20 november  
Hoe laat: binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur 
Waar:  gebouw Ichthus  
Opgave:  de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl 
 
   
De Viersprong 
Hierbij doe ik een 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. 
  
Bedankt! Vorige week vrijdag kregen we van 2 kanten appels. Heel veel dank hiervoor, scheelt ons 
weer aankoop van fruit die week. 
Dan wil ik iedereen bedanken voor de eierdozen die we steeds in de mand mochten vinden. Voorlopig 
kunt U hiermee stoppen want de heer de Vries heeft momenteel meer dan genoeg dozen. Mocht het 
weer nodig zijn dan doen we graag na een oproep weer beroep op u.                                                          
Het team van "De Helpende Hand  
  
-Ik wil Ichthus  heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen bij thuiskomst uit het ziekenhuis ook 
namens mijn vrouw. 
Hartelijke groeten,   J. v .Manen, Middenhaag  475 
  
Boekenmarkt: 
Onze najaars-boekenmarkt wordt  DV gehouden op zaterdag 6 oktober a.s., in Ichthus. De markt is 
open van 9.00-14.00 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.                           
  
Medewerkers gevraagd koffieschenken op de zondagmorgen. Zoals jullie weten is afgesproken 
om iedere zondag na de dienst koffie te drinken. Op dit moment zijn er niet genoeg medewerkers  om 
dit iedere zondag te verzorgen. Vandaar deze oproep: Wie geeft zich op om op een zondagmorgen 
mee te helpen met koffieschenken en daarna op te ruimen. Zodat niet iedere zondag de kosters er 
alleen voor staan. Graag opgave bij Rinus Wanders: tel. nr. 616 457 of 06 2296 5636, 
mailadres rengwanders@ziggo.nl                                                                                                                        
Bij voorbaat hartelijk dank en met een vriendelijke groet,  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. 

  
  

mailto:rengwanders@ziggo.nl


Wandeling voor vrede vandaag (zondag 23 september) 14.00-16.00 uur 
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 t/m 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. 
 
Vanavond 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. Iedereen is van harte welkom om deze 
bijzondere viering mee te maken! 
  
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. 
 
 
Kerstbelevingstocht 2018 
Op zaterdag 22 december a.s. wordt er door de 
PKN gemeente Emmen-Zuid in Zuidbarge de 2e kerstbelevingstocht georganiseerd. 
Dit houdt in dat er in een gezellige sfeer een wandeling door het dorp wordt gehouden en dat er op 
diverse locaties voorstellingen te zien zullen zijn. Het speelt zich deze keer het meeste af rond de 
Rietlandenstraat.  
De eerste keer in 2014 was, mede dankzij u, een groot succes. Wij hebben ongeveer 1000 bezoekers 
mogen ontvangen 
Wij zijn op zoek naar veel vrijwilligers die deze avond tot een succes willen maken.  
Wij zoeken: toneelspelers, muzikanten, zangers, figuranten, technici, creatievelingen, begeleiders en 
nog veel meer.  
Wilt u hier aan meewerken, dan kunt u zich opgeven voor 1 oktober via Kbtocht@gmail.com, 
graag naam, telefoonnummer vermelden en waar u graag aan mee wilt helpen 
Voor de aankleding zijn wij ook op zoek naar grote glazen potten ( minimaal 0.5 liter) deze kunnen 
worden ingeleverd bij de fam. Huizing aan de Keistraat 22, hier zal in de maanden november en 
december een kar staan waarop de schone potten gezet kunnen worden. 
  
Zondag 7 oktober a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. 
Met medewerking van  het Chr. Zuidlaarder Mannenkoor o.l.v. Frits Vugteveen. Voorganger in deze 
dienst is ds. Stalman uit Groningen. Organist: Dick Swama.                                                                                     
De dienst begint om 19.00 uur. 
  
      
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                        
Els Hasper  tel. 614124  Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                      
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,  tel. 619774. Kopij vóór 26 oktober. 
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