
Zondag 25 februari 2018 week 9 Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Mw. G. van Engen en mw. R. de Roo 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. E. Vos en mw. B. Beukers 
Diakenen:  Mw. G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector:   Mw. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:            Mw. J. Staal en dhr. H. Beukers 
  
Agenda week 9: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Wo: 19.30 uur Vergadering Diaconie 
Do: 09.30 uur Interieurverzorging: mw. T. Groenwold,  mw. J. Donker en dhr. G. Renkema 
Do: 12.30 uur Viersprong 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen mw. F. Huizinga en mw. R. Buwalda 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon mw. R. Buwalda 
Za: 09.00 uur BOEKENMARKT 
  
  
Komende diensten: 
Zondag 4 maart, 10.00 uur in Ichthus  
Voorganger ds. M.E. Kauffman. 
Zondag 4 maart, 19.00 in De Kapel Zang en Evangeliedienst, voorganger is ds. F. Stalman uit 
Groningen.M.m.v. Chr. Zanggroep ”Soud of Joy” uit Winsum. Organist: Reint Elling.   
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. Van Manen en mw. A. Leverink-Sierink.   
  
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 18 februari 
1e: voor Kerk in Actie ‘Met de kinderen op de vlucht in Libanon’: € 184,75, 2e: voor de Kerk: € 109,75. 
  
De collectes op 4 maart zijn voor 
Kerk in Actie: ’Sterke vrouwen opleiden op Papoea’ en voor de Kerk. 
  
Bij de 1e collecte Kerk in Actie op 4 maart: 
Sterke vrouwen opleiden op Papoea. 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard 
nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn 
tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.  
Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen.  
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding 
of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en 
bouwen mee aan kerk en samenleving.  
En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 
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Bedankt 
Een prachtige bos bloemen zondagmorgen na de kerkdienst. En veel mooie, lieve kaarten deze week.  
Bedankt Ichthus-gemeente! Het gaat goed met me.  
Met de nieuwe heup loopt het nu al beter dan de laatste maanden.    
   Vriendelijke groeten, Ans Misker 
  
Bedankt!  
Vorige week stonden bij onze mand in de hal 2 kratten met producten, gekregen van Coöp.- Nieuw 
Amsterdam. Wat een verrassing. Heel veel dank hiervoor. De producten die we in de basis hebben 
zijn bij de voorraad gezet. Scheelt weer in onze knip; de overige artikelen hebben we afgelopen 
vrijdag extra uitgedeeld. 
In mijn brievenbus, van iemand uit de flat, een bedrag van 20,00 euro gekregen ook hiervoor heel veel 
dank.   Het team van ‘De Helpende Hand’ 
  
ZWO-nieuws:  
* Zendingsbusjes 40dagentijd.  
Dit jaar zamelen we geld in voor de stichting ‘Naar school in Haïti’ van Marijke Zaalberg (Westerbork). 
Het motto van deze stichting is: ‘Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede’. 
Het geven van onderwijs gaat hand in hand met het bieden van medische zorg aan kinderen.  
Zo zijn er nevenactiviteiten als: het verstrekken van maaltijden aan schoolkinderen, het uitdelen van 
kleding en schoenen, het begeleiden bij de persoonlijke hygiënische verzorging, de aanleg en 
onderhoud van een moestuin en de mensen leren hoe ze dit zelf kunnen doen.  
Meer informatie over deze stichting en haar werk vindt u op de website: 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl.  
Als u niet in de gelegenheid was een busje uit de kerk mee te nemen, dan kunt u ook een bijdrage 
overmaken op bankrekening NL12 FVLB 0225 3873 52 ten name van ZWO Ichthus-Emmermeer 
onder vermelding van: Haïti. 
* Paasgroeten 2018.  
Op 4 en 11 maart zullen er weer paasgroeten uitgedeeld worden die u gratis kunt meenemen om te 
versturen naar gevangenen in Nederland of het buitenland. 
   De ZWO-commissie 

  
Hartelijk dank 
Jo Huizinga heeft aangegeven te stoppen als hoofdbezorger van het kerkblad Op Weg.  
Jo, namens de kerkenraad hartelijk dank, voor de vele jaren dat jij Op Weg hebt bezorgd.  
Met veel zorgvuldigheid heb je deze taak uitgevoerd.  
Fijn, dat Bert Melis deze taak heeft overgenomen. Bert heel veel succes.  
Met een hartelijke groet, Hennie Hendriks-Niers, scriba  
  
Viersprong 
Op donderdag 1 maart is er weer een middag van de Viersprong in de Zeihuuv zaal in Ichthus. 
Lekker eten, zingen onder leiding van Pieter Flens en met elkaar luisteren naar een korte inleiding 
door Johanna Keim, waar we samen over napraten, aan de hand van enkele vragen. 
Het zal vast weer een gezellige en goede bijeenkomst zijn. Wees op tijd, de maaltijd begint om 12.30 
uur! Op de vaste bezoekers reken ik; maar je kunt er nog makkelijk bij: Mini Bosman kookt altijd lekker 
en ruim voldoende!   
Geef je dan wel even aan mij op, dan kan Mini de inkopen goed doen. Jaap Tiemersma, tel. 648601, 
email: jtiemersma@gmail.com. 
  
Boekenmarkt 
Onze voorjaarsboekenmarkt komt er aan.  
En wel op zaterdag 3 maart 2018 van 9.00-14.00 uur in ons kerkgebouw Ichthus. 
Naast diverse boeken verkopen we ook CD’s, LP’s, Dvd’s, legpuzzels. Daar we ook aan een 
rustpauze denken hebben we ook een kopje koffie/thee met wat lekkers te koop en kunt u dit nuttigen 
in onze gezellige ‘Grand Café’. 
We hopen dat velen van u deze markt komen bezoeken en  
natuurlijk gezellig rondneuzen en uiteindelijk ook het een en ander meenemen. Graag tot ziens.  
   De Boekenmarktcommissie Ichthus. 
  
 

http://www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/
mailto:jtiemersma@gmail.com


Wijkontmoetingsavond 
Het was wat afgelopen woensdag. De tweede wijkontmoetings- avond zou plaatsvinden. Alles stond 
klaar, de koffie was gezet, de mensen druppelden binnen en zetten zich aan tafel…..maar wat bleek: 
wij als predikanten waren er niet.  
Janneke was ’s middags ziek naar huis gegaan en Gerben stond met autopech langs de weg.  
Gelukkig pakten de aanwezigen onder leiding van Jaap Tiemersma het op en is het toch nog een 
mooi moment van ontmoeting geweest.  
Dank daarvoor aan Jaap en alle aanwezigen!  
Langs deze weg willen wij alle aanwezigen, maar eigenlijk gelijk ook alle gemeenteleden uitnodigen 
voor de laatste van de drie avonden.  
Die zal plaatsvinden 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 
  
Op Weg naar Pasen 
Op zaterdag 10 maart wordt een concert gegeven door het Ichthuskoor en Christelijk Zuidlaarder 
Mannenkoor onder het motto: ‘Op Weg naar Pasen’. 
De beide koren worden gedirigeerd door Frits Vugteveen. Verder werken mee Dirk Swama op het 
orgel en Louis Luitjens met trompet. Het concert vindt plaats in de Goede Herderkerk,  
Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.  
De toegangskaarten á € 10.00, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze, zijn te bestellen bij de 
penningmeester Jeltje Fransen, tel.: 0591-630434 en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.  
Wij nodigen u uit dit concert mee te maken.  
   Namens het bestuur van het Ichthuskoor. 
  
Kerken bij elkaar. 
De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen organiseert twee keer per jaar een zogenaamde 
‘Kerken bij elkaar’.  
Een kerk of geloofsgemeenschap nodigt dan leden van andere kerken en geloofsgemeenschappen uit 
een dienst mee te maken. Na de dienst is er koffie en gelegenheid om met elkaar na te praten. 
Op zondag 11 maart om 10.00 uur wordt u uitgenodigd bij de Hutgemeenschap aan de Prinsenlaan 
48 te Emmen. Voorganger in deze dienst is ds. Fennema uit Zeerijp.  
U ben allen hartelijk welkom!!!! 
  
BACHCANTATEVESPER in de Gote Kerk 
Op zondag 4 maart is er weer een bijzondere vesper. 
Hierin brengt het Bachcantatekoor en -orkest met solisten o.l.v. dirigent Wim van den Brink, Cantate 
BWV 144 ‘Nimm was dein ist, und gehe hin’ ten gehore. 
Het bijbelgedeelte dat aan deze Cantate ten grondslag ligt is Mattheus 20: 1-16, de bekende  
gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard die op verschillende momenten van de dag tegen hetzelfde 
loon worden aangenomen. Wanneer de ‘werkers van het eerste uur’ de wijngaardenier daarop 
morrend aanspreken is het resolute antwoord: "Neem het uwe, en ga heen!" 
Naast deze Cantate worden oa uitgevoerd het ‘Tantum ergo’ KV 197 van W.A. Mozart, het ‘Kyrie’ uit 
de Mis in d van J.G. Rheinberger, een Zegenbede van John Rutter en een aria uit de ‘Messiah’ van 
Händel. Liturg is ds. Menso Rappoldt, het kerkorgel wordt bespeeld door Anton Stulp.  
De vesper begint om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is vrij. Wel wordt er 
gecollecteerd ter bestrijding van de gemaakte kosten.          
Allen van harte welkom! 
  
 
Kids Praise Zone in de Baptistengemeente de Wegwijzer 
In de voorjaarsvakantie organiseren wij vier fantastische  
ochtenden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
De ochtenden zijn op 28 februari, 1 maart, 2 maart  
en 4 maart van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Wegwijzer,  
Meerstraat 36 in Emmen.  
Kom je ook? 
Geef je op via de website www.wegwijzeremmen.nl  
  



________________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
________________________________________________ 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals tel. 618687 
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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