
De Schakel Zondag   28 oktober 2018     Week 44     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Mevr. G. Wanders en mevr. A. Sijbom 
Voorganger:    Mevr. F. van Wieren 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr. A. Wubs en mevr. J. Alberts   
Diakenen:  Mevr. M. Hut en mevr. G. Venema 
Lector / Lectrice Mevr. G. Venema 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Fam. Lanting 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.00 uur Werkgroep: Toekomst Ichthus 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 19:00 uur Moderamen Ichthus en Kapel 
Di: 19:30 uur Instructie AED 
Wo: 18:00 uur Driesprong 
Wo: 19:30 uur Instructie AED 
Do: 13:00 uur Tuingroep 1 en 2 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. T. Groenwold, mevr. M. Altena, mevr. J. Donker en 

dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam. Altena en mevr. G. Strootker 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Altena 
  
Komende diensten  
Zondag 4 november om 10.00 uur in Ichthus. 
  
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..... 
Mevr. Keim en dhr. Vvan Breeden. 
  
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 11 oktober 
1e is  € 168,25 (NBG: Bijbels voor Kenia) en 2e is € 111,75 (PGE). 
  
 
 



Bedankt 
Graag wil ik de Ichthus-gemeente hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik mocht 
ontvangen. Het heeft mij goed gedaan.                                        Vriendelijke groeten, Sieta Gerritsen 
  

Bedankt 
Lieve mensen, hartelijk bedankt voor jullie medeleven met ons 65-jarig huwelijk 22 september en 
mijn 90ste jaardag 21 oktober en voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen; te veel om op te 
noemen. Overweldigend. Het heeft ons goed gedaan en blijft een warm gevoel over.                                       
                                                                                                                            Bedankt, Anna en Tymen Idema  
  

Overleden 
Op 3 september is overleden de heer Bé Bakker. Hij was geen lid van Ichthus, maar kwam als vriend 
van Annie Steenstra vaak  
samen met haar in de kerk en was als zodanig bij veel mensen in Ichthus bekend. De laatste maanden 
van Annie’s leven heeft hij haar liefdevol verzorgd. Vanuit Ichthus is hij na het overlijden van Annie 
door een paar mensen enkele malen bezocht, dat deed hem goed. 
  

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   t.n.v. Diaconie Ichthus Emmermeer 
ZWO         NL10 RABO 0373 7370 92   t.n.v.  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 
  
Wijziging rekeningnummers Ichthus en PGE 
Per 1 november 2018 wijzigen de bankrekening nummers van de kerk. Het contract van onze 
kerkelijke huisbankier SKG met Van Lanschot Bankiers wordt beëindigd en vanaf 1-11-2018 gaat dit 
over naar de RABO bank. Vanaf genoemde datum wijzigen al onze FVLB-nummers in een RABO-
nummer.    
 

Uw kerkelijke bijdrage zien wij dan graag tegemoet op rekening: 
NL49RABO 0373 7190 27  (was NL50FVLB 0699 8443 20) 
  

Het rekeningnummer voor uw bijdrage voor Op Weg wordt: 
NL74RABO 0373 7191 59 (was NL86FVLB 0699 6413 30) 
  

Het rekeningnummer van de centrale Diaconie wordt: 
NL29RABO 0373 7370 41 (was NL62FVLB 0635 8174 11) 
  

Het rekeningnummer van de wijkkas Ichthus-Emmermeer wordt: 
NL93RABO 0373 7191 08 (was NL72FVLB 0227 2027 91) 
  

Indien u uw eigen bank opdracht hebt gegeven om (maandelijks) een periodieke overboeking te doen 
naar één van bovengenoemde FVLB nummers dan verzoeken wij u vriendelijk dit te wijzigen. 
Bij voorbaat dank.                                                                                    Gerrit-Jan Hietland, Kerkelijk Bureau 



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.  
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 (srpals@wxs.nl).  
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 
  
4 Sprong gaat door! : 8 november 2018 
Op 8 november houden we de bijeenkomst van de 4-Sprong. 
We beginnen om haf elf ‘morgens en hebben dan na de koffie een gesprek over welk lied je het 
meest aanspreekt. Daar willen we onder leiding van ds. Kajim met elkaar over in gesprek en ook 
zullen we die liederen ongetwijfeld zingen, als ze niet te moeilijk zijn. De morgen wordt afgesloten 
met een maaltijd door Mini Bosman bereid (en kenners weten dat die lekker is!), zodat we ca half 
twee weer naar huis kunnen gaan. 
Er kunnen nog meer mensen mee doen, graag. Als je dat wilt, geef je dan tijdig op telefonisch op 
648602 of per mail, jtiemersma@gmail.com of zet je naam op de zuil in de hal. 
Ik zal iedereen die zich opgegeven heeft benaderen over welk lied je aanspreekt.                                                                                                 
                                                                                                                                                         Jaap Tiemersma 
  
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.  
  
Herdenking Kristallnacht 
In samenwerking met de Stichting Over-en-Weer/Hin-und-Zurück organiseert het Inspiratieplein van 
de Grote Kerk een herdenking van de Kristallnacht die in de nacht van 9 november 1938 in Duitsland 
plaatsvond. Een dramatische gebeurtenis die diep in het leven van de Joodse burgers in Duitsland 
ingreep! Synagogen werden verwoest of in brand gestoken, winkels van joodse eigenaren werden 



vernield en geplunderd. Het was een overduidelijk signaal van antisemitisme in Duitsland, temeer 
omdat deze wandaad door de nazi-regering was georganiseerd: een teken dat Joodse burgers in 
Duitsland niet meer veilig waren. Velen besloten na dit gebeuren van november 1938 Duitsland te 
ontvluchten en o.a. in Nederland asiel aan te vragen. 
We willen iedereen van harte uitnodigen deze herdenking bij te wonen. Door middel van een 
afwisselend programma zal aandacht worden gegeven aan deze historische gebeurtenis en de 
consequenties daarvan. Uitleg door een docent geschiedenis over de Kristallnacht. Er worden 
fragmenten voorgelezen uit dagboeken van Joodse Duitsers (door o.a. Eric van Oosterhout, 
burgemeester van Emmen). Door Gerhardt Naber wordt verteld over de Kristallnacht vlak over de 
grens. De verschillende onderdelen zullen worden afgewisseld met muziek van het Drents Klezmer 
Trio. Ook zullen foto’s en filmfragmenten worden vertoond. 
Dinsdag 13 november 2018 om 19.30 uuur in De Grote Kerk. De toegang is gratis, maar een vrije gift 
wordt zeer op prijs gesteld. 
  
Film „Ehe im Schatten” in het Filmhuis 
Een dag later zal in het Filmhuis de film ‘Ehe im Schatten’ worden vertoond. Deze film uit 1947 maakt 
duidelijk, hoe de anti-Joodse maatregelen van de naziregering in het leven van Joodse burgers 
ingrepen. Een Joodse actrice krijgt een beroepsverbod, haar niet-joodse man wordt voor de keuze 
gesteld te scheiden of naar het front te worden gestuurd. ‘Ehe im Schatten’ laat zien, hoe het net zich 
sluit rond deze mensen.  
Op  woensdag 14 november 2018 om 19.00 uuur in Filmhuis Emmen Kinepolis, Westeinde 70, 
Emmen, Kaartje: € 10,00 / met abonnement € 7,50. 
U kunt na afloop deelnemen aan een nabespreking van de film. Dit zal plaatsvinden in café Rue de la 
Gare, Stationsstraat 8, Emmen. De nabespreking zal worden geleid door ds. Menso Rappoldt. 
 

 

 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 23 november 2018 


