
De Schakel zondag 26 maart 2017 week 13 Jaargang 19 
  
Begroeting door:  Mw. J. Tjeerdsma en mw. G. de Wit 
Voorgangers:  Ds. G. Kajim 
Organist  Dhr. W. Kramer 
M.m.v.    Leden van het musicalkoor 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mw. A. Wubs 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en dhr. J. Hut 
Lector:   Mw. D. Post 
Kindernevendienst: Elona 
Oppasdienst:    Mw. S. Tiemersma 
Koster:   Dhr. J. Post  
Weekkosters:            Dhr. H. Beukers en mw. J. Staal  
  
Agenda: week 13 (voor zover bekend) 
Zo: 18.30 uur  Clubs 
Ma: 14.00 uur  Achterom 
Ma:  19.30 uur  Repetitie Ichthuskoor  
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Wo: 19.30 uur Kleine Kerkenraad 
Do:  08.30 uur  Interieurverzorging: Mw. T. Groenwold, mw. J. Donker en dhr. G. Renkema                                             
Do: 19.30 uur  Repetitie Musical  
Vrij: 13.30 uur  Geen Schakel vouwen/wegbrengen  
Za: 19.30 uur Musical Op zoek naar Judas 
Zo: 14.00 uur Musical Op zoek naar Judas  
  
Zondag 2 april is er geen kerkdienst in Ichthus 
  
Komende dienst: 9 APRIL 10.00 uur, in Ichthus                                 
voorganger: Ds. Mw. C.M. Verspuij uit Zuidlaren. 
  
Voor onze gasten: 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
voor in de kerk, te woord te staan. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 

Mw. J Boelen-Letteboer  en dhr. en mw. Oosterheert. 
  
Opbrengst van de collectes van 19 maart: 1e collecte:  €  141,50  2e € 96,75 

De collectes op 9 april zijn voor: Kerk in Actie en PGEmmen      
  
Bedankt 
Hierbij wil ik de Ichthus gemeente hartelijk bedanken voor de bloemen die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in het  ziekenhuis. Het heeft mij goed gedaan.  
Mw. F. de Vries-Ter Steege 
  
Bedankt 
Blij verrast was ik met de bloemen van de gemeente. Mijn hartelijke dank. Met vriendelijke groet,                        
Martha Eggen. 
  
Bedankt 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen, die ik mocht ontvangen. Ik was blij verrast. Hartelijke groeten . 

M. Vos van der Leest. 

Zondag 2 april geen kerkdienst in Ichthus 
Omdat op zondag 2 april om 14.00 uur de musical ‘Op zoek naar Judas’ wordt opgevoerd, zal er die 
dag ‘s-morgens in Ichthus geen reguliere dienst zijn. Wilt u toch een kerkdienst bijwonen, dan kunt u 
terecht in  andere kerken.  
Natuurlijk bent u die dag ook hartelijk welkom bij de uitvoering van de musical.    
Harrie Beukers 



  
‘Ik heb het als zeer inspirerend ervaren’  
 Ontmoetingsavonden voorjaar 2017 
Het is goed om elkaar als gemeente onderling en als gemeente en predikanten zo af en toe te 
ontmoeten. Daarom organiseren wij drie avonden waarop wijken van ds. Janneke de Valk-Boerma en 
ds. Gerben Kajim samen in gesprek zullen gaan met elkaar en met ons als predikanten rond het 
jaarthema van de PKN: ‘Je leven delen’. Drie avonden met ruimte voor gezelligheid, voor ontmoeting 
en voor gesprekken over leven, geloof en kerk. De eerste avond is geweest en in de kop een van de 
reacties van de aanwezigen op die avond. Wij willen u dan ook graag uitnodigen voor de volgende 
twee avonden op: 

-          Dinsdag 4 april voor de wijken 5 en 6 
-          Woensdag 19 april voor de wijken 1, 3 en 4 

(Voor leden van wijk 7 zal nog op een andere manier een ontmoetingsmoment georganiseerd 
worden!) 
U bent welkom op de avond van uw eigen wijk, maar als dat niet uitkomt natuurlijk ook op een van de 
andere avonden.  
De avonden vinden plaats in de Zeihuuvzaal in Ichthus en beginnen om 19.30 uur. 
Als u vervoer nodig hebt voor de avonden, bel of mail dan gerust even met ds. Janneke de Valk-
Boerma (645673, jannekedevalkboerma@gmail.com) of ds. Gerben Kajim 
(546017, g.c.kajim@hetnet.nl). Tot dan! 
  
Paasgroetenactie 2017  
Vanuit de Protestantse Kerk Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty 
International. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: ‘Sterk en dapper’. Ds. Anne van Voorst ging 
hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op 
moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd 
iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand en een tweede 
zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”. 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend 
als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat.  
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt - vanwege de privacy- toch mag u ervan overtuigd 
zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich 
gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je 
voortdurend bedreigd wordt. We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
De ZWO-commissie 
  
Ontmoeting en Inspiratie 
Omdat er zich te weinig mensen hebben opgegeven voor de avonden ‘schoonheid ervaren' hebben 
we besloten dat de avonden niet doorgaan. Namens Ontmoeting en Inspiratie:   Gea Warringa 
       
Musical Judas 
 zaterdag  1 april om 19.30 uur  
 zondag     2 april om 14.00 uur  
 vrijdag     7 april om 19.30 uur  
 zaterdag  8 april om 19.30 uur  
zal in Ichthus  de musical ‘Op zoek naar Judas’, geschreven door de welbekende Gerard van Midden 
en Gerard van Amstel, worden opgevoerd. Toegang is gratis, bij de uitgang een vrije gift.  
Harrie Beukers.    
                            
Paasmiddag voor Senioren 
Dinsdag 4 april 14.30uur is er weer een Paasmiddag voor senioren. Het thema voor deze middag is 
‘KIEMKRACHT’. Na de viering is er een gezamenlijke BROODMAALTIJD. 
Neem gerust een vriend of vriendin mee. Wij proberen er weer een mooie middag van te maken. 
Opgeven graag vòòr 2 april bij Gré Venema tel.615291.  De Diaconie 
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Filmavond in de huiskamer 
Vorige week zondagavond waren we te gast bij Ans en Gerrit Misker om daar de film ‘Erbarme Dich’ 
te bekijken. Zo'n 30 mensen hadden zich opgegeven en we kijken met elkaar terug op een mooie 
avond. 
Namens Ans en Gerrit mag ik jullie bedanken voor de bijdrage in het busje van Soupkitchen, totaal zat 
er € 103,00 in. Hiervoor kan in Windhoek in Namibië 2 maal een gezonde warme maaltijd uitgereikt 
worden aan 200 kinderen. Hartelijk dank daarvoor.    Gea Warringa 
  
Voorbeden. 
Zoals op de voorlaatste gemeenteavond is besproken is er nu ook de mogelijkheid een verzoek om 
voorbede neer te leggen bij de wereldbol in de kerkzaal. Hiervoor heeft Johan Lanting een plankje 
gemaakt waarop een pen en briefjes liggen. 
De dienstdoende ouderling zal zorgen dat de ingeleverde verzoeken bij de predikant terecht komen. 
      Harrie Beukers. 
  
Spullegieshuus : 
Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur staan we weer klaar om uw verkoopbare spullen in 
ontvangst te nemen.  
Geen tweepersoons bedden, kasten, oude tv's of bankstellen. 
Ook een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee is mogelijk  in ons ‘proathuus’ 
Allemaal weer van harte welkom. We hopen weer genoeg binnen te halen voor de volgende markt in 
augustus. 
  
Het kerkelijk bureau is (bijna) verhuisd.  
Door de verkoop van de Voorhof is het kerkelijk bureau ook dakloos geworden en moest er een 
andere locatie gezocht worden. Deze is gevonden aan de Hoenderkamp 14.  
Schuin achter Kwik Fit, aan de andere kant van Mac Donalds. Foto’s en nadere informatie kunt u 
lezen op de website. 
Er wordt nog verhuisd op 27 maart en daardoor is het deze dag nog niet telefonisch bereikbaar. 
Het kerkelijk bureau is voortaan geopend: 
dinsdag en woensdag van 9.00 – 12.30 uur 
donderdag van 9.00 – 17.00 uur  
maandag en vrijdag gesloten. 
  
Zang en Evangeliedienst in de Kapel 
Zondag 2 april 19.00 uur.  
M.m.v. Gospelkoor ”Reflection” uit Tollebeek o.l.v. Jan Bode uit Urk. Meditatie ds. P.A.van Elten uit 
Nieuw-Weerdinge. Organist: Reint Elling.  Allen van harte welkom! 
  
Uitvoering van The Crucifixion van Sir John Stainer. 
Concert: 9 april in de Grote Kerk te Emmen, 16.00 uur.  
Kaarten à € 12,50, verkrijgbaar aan de kerk of per email: jannie.meijerink@home.nl. tel: 0591-552900.        
Passiedienst: 14 april (Goede Vrijdag) in de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam, 19.30 uur.  
Bij de uitgang vrije gift.                                                                                                                                                      
  
Bemoedigingsavond Evangelisch Werkverband 
Op donderdag 30 maart in de protestantse kerk te Erica, Heidebloemstraat 2, aanvang 19.30 uur.  
Thema: ‘De Geest die in ons bidt’.  
We zijn ons er vaak veel te weinig van bewust hoe de Heilige Geest ons wil helpen in ons leven.  
Spreker is mevrouw Hennie Haan – de Braal uit Emmen. 
Aansluitend is er een tijd van gebed en voorbede en kunnen mensen die dat willen ook een 
persoonlijk gebed voor zich laten bidden.  
Inlichtingen: ds. Harry Klaassens, tel. 0591 521880.  
Of via het adres van de werkgroep: EW.ZOD@outlook.com 
  
Cursus  gaven van de Geest 
In deze cursus wordt ingegaan op een belangrijk maar vaak verwaarloosd aspect van het christelijk 
geloof: het werk van de Heilige Geest.  
Elke gelovige ontvangt gaven ten dienste van de gemeente. Welke gaven zijn dat en hoe kunnen we 
die ontvangen? 

mailto:EW.ZOD@outlook.com


En kan meer aandacht voor de inspiratie van de Geest van God enthousiasme brengen in de kerk? 
Wij geloven van wel! Wij zijn een werkgroep van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse 
kerk ( PKN). 
Op 20 april, 11 mei en 1 juni 2017 wordt ingegaan op deze vragen en is er ook gelegenheid voor 
gebed om vervulling met de Geest. Plaats: Protestantse Kerk ’Ichthus’.   
Cursusleiding: leden van de werkgroep.  Kosten: collecte voor de onkosten. 
Inlichtingen bij ds. Harry Klaassens, tel 0591-521880.  
Opgave via het emailadres  EW.ZOD@outlook.com 
  
Campers kunnen in Emmen op een warm onthaal rekenen ook in de kerk.. 
Emmen heeft een camperplaats zonder voorzieningen vlak bij het centrum. Op jaarbasis komen zo’n 
1000 campers naar Emmen om Wildlands te bezoeken en om een bezoekje te brengen aan het mooie 
en pas geopende centrumplein. 
Een groepje mensen die zich betrokken voelt bij kamperen en reizen heeft een informatiemap 
samengesteld die dagelijks aan alle ‘camperaars’ in Emmen uitgereikt zal worden. 
De map bevat een welkomstbrief met telefoonnummers, een kaart waarop je via je telefoon een 
wandelroute met gesproken tekst kunt volgen, een plattegrond van Emmen en een blad met 
informatie over 9 kerken.   Joop van Luit 

 
  
Agenda: week 14 (2-8 april)  
Zo 2 april: 14.00 uur Musical ‘Op zoek naar Judas’ 
Ma 3 april: 14.00 uur  Achterom 
Ma 3 april:  19.30 uur  Repetitie Ichthuskoor  
Di  4 april:  14.30 uur Paasmiddag senioren 
Do 6 april:  08.30 uur  Interieurverzorging door de dames  

G.van Engen, R. de Roo en H. Schnieders 
Do 6 april: 09.00 uur Start Tuingroepen 1 en 2  
Vrij 7 april: 13.30 uur  Schakel vouwen fam. Hasper  

              Schakel wegbrengen dhr. D. Warringa 
Vrij 7 april: 19.30 uur  Musical ‘Op zoek naar Judas’ 
Za  8 april: 19.30 uur Musical ‘Op zoek naar Judas’ 
   
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper tel. 614124  
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur  
  
Wijkredactie  “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl  
Hennie Hendriks tel. 619774  
Kopij vòòr 7 april 2017 
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