
De Schakel Zondag   28 januari 2018     Week 5     Jaargang 20  

 

Begroeting door:  Mevr. L. Bodewitz en mevr. F. Breekveldt 
Voorganger:    Mevr. F. van Wieren 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr.  H. Hendriks en dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. G. Dost 
Lector / Lectrice Mevr. G. Warringa 
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. M. Altena, mevr. M. Hoving en J. Donker 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep  
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 15.00 uur  Gespreksgroep over het boek „God is niet te vangen”  
Wo: 19.30 uur Pastoraat 
Do: 12.30 uur Viersprong 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: familie Hasper  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. L. Beuker 
  
Komende diensten  
Zondag 4 februari in Ichthus om 10.00 uur met ds. Thon.  
  
Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de tweede 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..... 
Mevr. J. Tjeerdsma-Doornbos en mevr. D. van der Plank. 
 
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 collecte 14 januari  en 21 januari 
14 januari: 1e is  € 101,77 (diaconie) en 2e is €   95,50 (PGEmmen) 
21 januari (Pauluskerk): € 362,52  
 
 



ZWO-nieuws: Veertigdagentijdkalender voor verdieping 
De PKN heeft een veertigdagenkalender samengesteld met het thema Onvoorwaardelijke liefde. 
Hierin zijn gebeden, liederen, beeldmeditaties en korte overdenkingen opgenomen rond dit thema. 
Als ZWO willen we u op deze kalender attent maken. Het is absoluut de moeite waard deze kalender 
(voor € 3,75) te bestellen. Op de tafel in de hal ligt een intekenlijst waarop u tot en met 28 januari 
kunt intekenen. Tot 30 januari kunt u eventueel telefonisch doorgeven dat u deze kalender wilt 
bestellen. Ons telefoonnummer is 0591-377460.  Op 11 februari zal de kalender worden uitgereikt. 

Namens de ZWO, Jannes Hut 
  
Helpende Hand   
Op ons bank- afschrift van december 2017 troffen we nog enkele mooie giften aan. Van fam. NN 
kregen we 500,00 euro, van de wijkvereniging “Emmermeer “eveneens 500,00  euro. Van de Goede 
Herder kerk kregen we de opbrengst van een collecte ad. € 470,01. Heel veel  dank voor deze zeer 
gulle giften. Hiermee kunnen we de komende half jaar zonder zorgen onze gezinnen van een pakket 
voorzien.   
Verder alle gulle gevers van spaarkaarten en losse zegels voor een gratis boodschappenpakket.  Heel 
veel dank. We hebben naast de 18 dozen die we al eerder hebben gemeld nog 7 dozen kunnen 
ophalen.          Vriendelijke groeten, het team van „De Helpende Hand” 
  
Boekenmarkt: 
Onze voorjaars-boekenmarkt komt er aan. Wij houden de markt 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 en 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 Boekenmarkt-commissie 
„Ichthus“ 
  
  
Geef uw mening over kerkblad OP WEG 
Sinds enkele maanden zit ons kerkblad in een nieuw jasje. Nu is het tijd om te inventariseren wat u, 
de lezer, van het vernieuwde kerkblad vindt.  U bent uitgenodigd om mee te doen aan een 
lezersonderzoek. De vragenlijst staat voor u klaar op de website van uw wijkgemeente en op de 
website van de Protestantse Gemeente Emmen.  Doet u mee? Dat kan tot 1 februari. 
Maakt u geen gebruik van internet? Gebruik dan de papieren enquête. U vindt deze enquête in de hal 
van uw kerkgebouw.  
Lever uw ingevulde exemplaar voor 1 februari in bij uw wijkredacteur, Hennie Hendriks-Niers.  
  
Laatste bijeenkomst gespreksgroep over „God is niet te vangen” 
Aan de hand van diverse thema’s zijn we met elkaar in gesprek gegaan hoe we in deze tijd geloven en 
of ons geloof door de jaren heen is veranderd. En wat hebben we zoal hebben losgelaten en wat is er 
voor terug gekomen. En ook: welke nieuwe inzichten zijn belangrijk. 
Dit naar aanleiding van enkele hoofdstukken uit het boek:  „God is niet te vangen” van Jan Offringa 
en Evert van Baren. 
We zijn drie dinsdagmiddagen bijeen gewest en op 30 januari is de laatste bijeenkomst. Aanvang: 
15:00 uur in Ichthus. 
  
 



Boekenmarkt 
Onze voorjaars-boekenmarkt komt er aan. Wij houden de markt 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 en 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 Boekenmarkt-commissie „Ichthus” 
  
Viersprong 
Voor de gemeenteleden, zo vanaf 65 jaar, wordt ook dit jaar weer Viersprong georganiseerd. Dit is 
geen vereniging of gespreksgroep, maar het is meer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
De Viersprong begint om 12:30 uur met mogelijkheid tot bijpraten, daarna wordt de warme maaltijd 
opgediend, die bereid wordt onder leiding van Minie Bosman en haar team.   
Ds. Janneke de Valk, ds. Gerben Kajim en mevr. Johanna Keim verlenen beurtelings hun medewerking 
door het houden van een korte inleiding. Ook dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de 
Protestantse Kerk in Nederland: Open huis. Dit zal op allerlei manieren belicht en besproken worden. 
De eerste datum in het nieuwe jaar is 1 februari 2018 om 12:30 uur. Om ongeveer 15.30 uur sluiten 
we de middag af. 
Ik ga er van uit dat allen die zich eerder hebben opgegeven weer komen en dat iedereen die van 
gezellig samen zijn en van lekker eten, van zingen  en van een goed gesprek houden, ook komen. 
Voel je vrij om te komen; geef je wel op, zodat Mini ongeveer weet hoeveel ze koken moet. Van elke 
deelnemer wordt per keer een bijdrage gevraagd van € 5,00 voor de maaltijd.  En ook hier geldt: wilt 
u vervoer naar en van Ichthus, laat het weten.  
Inlichtingen en opgave bij Jaap Tiemersma (telefoon 648609 of  
jtiemersma@gmail.com) of op de zuil in de hal van Ichthus. 
  
Filmavond  
Op 13 januari 2018 hebben we met ongeveer 30 personen bij Ans en Gerrit Misker een film bekeken, 
de indrukwekkende film Des hommes et des Dieux. De avond was georganiseerd door de taakgroep: 
Ontmoeting en Inspiratie. 
Ans en Gerrit sponsoren nog steeds het project van Soupkitchen in Namibië, en hebben daarvoor 
altijd een spaarbusje klaar staan. 
Als gasten hebben we daar een bijdrage in gedaan en dat leverde het bedrag van € 136,00 op.  
Op de eerste zondag na Pasen, 8 april,  worden we weer uitgenodigd, om daar de film Risen te zien.   
De opgavelijst hangt op de zuil in de hal van de kerk, opgave per mail is ook mogelijk: 
geawarringa@planet.nl. 
 
Kerkbalans 2018 
Het zal u niet ontgaan zijn, de actie Kerkbalans 2018 is in volle gang. Dit jaar is het voor het eerst 
mogelijk uw toezegging op een leuke, eenvoudige wijze digitaal te doen. 
Op de website www.pgemmen.nl staat een rode button “KERKBALANS”. Als u daarop klikt staat er op 
het volgende scherm aan de rechter zijde “Mijn Toezegging Kerkbalans”. 
Klikt u daarop dan verschijnt er een scherm waarin u een viertal gegevens kunt invullen, te weten: 
postcode, huisnummer, geboortedatum en registratienummer.  Dit laatste nummer vindt u op de 
brief welke afgelopen week bij u is bezorgd. (of komende week). 
Hebt u alles goed ingevuld en klikt u op “Aanmelden” dan ontvangt u per e-mail een bevestiging van 
uw toezegging en staat deze geregistreerd op het Kerkelijk Bureau. Leuker kunnen we het niet 



maken.  
Met vriendelijke groeten, Gerrit-Jan Hietland (medewerker kerkelijk bureau). 
  
Zang en Evangeliedienst in de Kapel: 4 februari 2018 
Zondag 4 februari 2018 is er een Zang- en Evangeliedienst  in de 
Kapel aan de Kapelstraat in Emmen. Voorganger is ds. J. W. Moolhuizen uit Dedemsvaart. Met 
medewerking van Christelijk Mannenkoor „Asaf” uit Dedemsvaart onder leiding van Peter Bos. 
Organist is Ronald Ymker.  De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  

Choral Evensong in de Grote Kerk: 4 februari 2018 
Deze Vesper begint om 17.00 uur en staat geheel in de traditie van de kerk van Engeland, waar de 
Evensong in vele kerken dagelijks wordt uitgevoerd. Vocaal Ensemble Magnificat staat onder leiding 
van Daniel Rouwkema en wordt begeleid door de organist Jan Pieter Lanooy. Liturg in de Vesper is 
Jan Fischer. De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de bestrijding van de 
onkosten, die bij iedereen van harte wordt aanbevolen, zodat we deze traditie kunnen voortzetten. 
Allen hartelijk welkom!   
 

Avond over rituelen onderweg naar de 40 dagentijd: 7 februari 
Iedereen heeft zo zijn of haar rituelen, een vaste handeling per dag. 
Bijvoorbeeld bij het opstaan. Een ritueel dat helpt de dag te beginnen bijvoorbeeld.  
Met de oecumenische dienst van 21 januari heb ik er ook bij stil gestaan. Er zijn persoonlijke rituelen, 
maar ook die door een groep worden gedaan. Thuis, in de natuur of in een kerk of andere ruimte 
waar mensen bij elkaar komen en dit willen delen. 
Er zijn ook rituelen die je nog niet kent misschien. Rituelen die een andere kijk op mijn leven geven. 
Die helpen kunnen in nieuwe situaties, om een overgang te maken of in situaties bij verlies. Ze 
kunnen ontlastend werken. Het onafgemaakte wordt opgeruimd, zodat er ruimte gemaakt wordt 
voor een nieuw begin. In het programmaboekje van Ontmoeting en Inspiratie heeft u hier meer van 
kunnen lezen. 
De periode in de kerk voorafgaand aan Pasen, de veertigdagentijd, is een tijd van inkeer. Een tijd om 
je te bezinnen, in alle rust te kijken naar hoe het leven gaat, gegaan is; waar ik mij vrij in voelde, wat 
mij in de weg zat.  
Het is ook een periode waarin je de kans hebt om van wat jou blokkeert, waar je aan lijdt misschien, 
gaandeweg, misschien stap voor stap van bevrijd te worden. Pasen is van oudsher immers het feest 
van bevrijding, alsof je met nieuwe ogen gaat kijken, nieuwe oren gaat horen, feest van de 
opstanding. 
Op zondag 18 februari is het de eerste zondag van de veertig dagen tijd. In die viering zou goed een 
ritueel kunnen passen. Om dit voor te bereiden wil ik u/ jou uitnodigen om te komen naar een avond 
in Ichthus. We praten over rituelen, wat zijn rituelen, wanneer, hoe helpen ze; hoe, wanneer niet? En 
misschien doen we ook een ritueel. 
U/jij bent van harte welkom op 7 februari 2018 om 19.30 uur in Ichthus.  Vanaf 19.15 is er koffie en 
thee.  
Graag van te voren opgeven bij ondergetekende. Via de mail jannekedevalkboerma@gmail.com of 
telefonisch: 645673. Of via de lijst in de hal.                                                   Janneke de Valk 
  
 
 
 



Psalm 121 

God is een schaduw aan je rechterhand 
waarmee Hij je tot troost wil wezen. 

De Heer belooft je steeds gestand 
met Mij naast je valt niets te vrezen. 

 
God gaat als Trooster steeds met je op pad 

tot steun op al je levenswegen. 
Zijn hand wijst naar de hemelstad 

vandaar uit stroomt tot jou Zijn zegen. 
 

God blijft je in liefde altijd gadeslaan 
Zijn oog blijft altijd je bewaken. 

Door aan Zijn hand te blijven gaan  
zul je als mens eens thuis geraken.  

(Justus A. van Tricht) 

 
 
 
 
 
 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 41 24 (Els Hasper)   Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 23 februari 2018 


