
De Schakel Zondag   29 japril2018     Week 18     Jaargang 20  

 

Begroeting door:  Mevr. P. Moorlag en dhr. D. Moorlag 
Voorganger:    Ds.  G. Kajim 
Organist:  Dhr.  J. Westerbeek 
Ouderlingen:   Mevr.  E. Vos en dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Mevr. G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector / Lectrice Dhr. G. Renkema 
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. J. Geerlinks, mevr. C. Strootman en mevr. M. Vos 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. Veerbeek en mevr. Wijnholds  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. J. Bakker 
  

Komende diensten  
Zondag 6 mei in Ichthus om 10.00 uur met dhr. Sj. Van Heese.  
  

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..... 
Dhr. H. Oving en dhr. W. Bakker. 
 

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 (elonabloemberg1991@hotmail.com). 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
Opbrengst collecte 22 april 
1e is  € 166,75 (diaconie) en 2e is € 143,20 (jeugdwerk PGEmmen) 
                                       

Eerste collecte 29 april: Rohingya lopen opnieuw gevaar 
Sinds 2012 is de westelijke provincie Rakhine, grenzend aan Bangladesh, regelmatig het toneel van 
gewelddadig treffen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het gebied. Als gevolg van dit 
geweld tussen de boeddhistische meerderheid en de islamitische Rohingya zijn vooral de laatsten van 
huis en haard verdreven. Zij hebben een heenkomen gezocht in vluchtelingenkampen in Myanmar en 
Bangladesh. Nu verkeren de honderdduizenden vluchtelingen in Bangladesh opnieuw in 
levensgevaar, dit keer door het naderende regenseizoen. Door hevige regenval (moesson) zullen 
delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en zullen huizen en 
gezondheidsposten wegspoelen. Vooral de ruim 500.000 kinderen lopen gevaar doordat er een grote 
kans is op verspreiding van ziektes zoals mazelen, difterie en cholera. 
Met uw hulp kunnen voedselpakketten en hygiënepakketten worden uitgedeeld. Helpt u mee om 
ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen dit kunnen overleven? Bij voorbaat dank.  De diaconie. 



Ziek 
Roelie Kleefman-Doldersum verblijft al een aantal weken in het ziekenhuis. Ze heeft goede berichten 
gekregen, maar moet nog een tijdje blijven in afwachting van herstel. Het adres is: 
Scheperziekenhuis, Noord 3 kamer 12, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen.  
  

Boekenmarkt 
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur 
in Ichthus. 
Uw overtollige boeken, CD’s, DVD’s en legpuzzels kunt U iedere woensdagmorgen inleveren tussen 
10.00-11.00 uur In Ichthus. Ook zondag kunt U ze meenemen. 
Een datum om alvast in Uw agenda vast te leggen.                               De boekenmarktcommissie. 
 
Bijbelquiz (3 mei 2018 in Ichthus) 
Op donderdagavond 3 mei wordt er voor jong en oud een Bijbelquiz georganiseerd! Heb je veel 
kennis of ben je juist snel en behendig? In teams wordt er tegen elkaar gestreden: wie weet er samen 
het meeste van de bijbel?  
De avond begint om 19.30 tot 21.00 en vindt plaats in het Ichthus (Walstraat 21, Emmen) De deuren 
openen om 19.15. Deelname aan de quiz is gratis, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor de onkosten.  
 
Hemelvaartsdag (10 mei): Dauwtrappen en gezamenlijke dienst 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, hebben we een gezamenlijke viering samen met de Kapel en 
de Opgang. Vanaf 7.30 uur is er een gezamenlijke dauwtrapwandeling. We verzamelen dan bij de 
Kapel. Na het wandelen rond 9.00 uur zullen we dan samen ontbijten in de Kapel. De aansluitende 
kerkdienst begint om 10.00 uur, ook in de Kapel. Van harte uitgenodigd om mee te wandelen en/of 
te eten en/of te vieren!  
  
Film „Im Labyrinth des Schweigens” (29 april , De Opgang)              
De komende week, op 4 en 5 mei, staan we stil bij de tweede wereldoorlog en ook de oorlogen 
daarna. Mede daarom kunt u vanavond de indrukwekkende en ook schitterend gemaakte film ‘Im 
Labyrinth des Schweigens’ (2014) zien in de Opgang. Meer informatie en ook de trailer van de film is 
te vinden op  www.emmen-zuid.nl. De film begint om 19.30 uur. 
  
Thema-avond: Liefdestalen  (11 mei 2018 in De Opgang)  
Liefde kun je op vele manieren geven en ontvangen. Iedereen heeft zo zijn favoriete manier, zijn 
favoriete taal. Wat is jouw liefdestaal? Ontdek tijdens deze avond op welke manier jij je het meest 
geliefd voelt en hoe je liefde uit kunt delen aan de mensen om je heen! Een avond voor echtparen, 
stellen en gezinnen. De avond is op 11 mei van 20.00 tot 22.00 in de Opgang (Mantigerbrink 199, 
Emmen). Graag iets lekkers meenemen voor bij de koffie of bij de borrel.  
 

Vakantie ds. Gerben Kajim en Ds. Janneke de Valk-Boerma 

De komende week is ds. Gerben Kajim afwezig voor vakantie.  Ds. Janneke de Valk-Boerma is afwezig 

van 28 april tot en met zondag 13 mei. Van 22-28 april neemt Janneke de Valk waar, Van 29 april tot 

en met 6 mei kunt u contact opnemen met onze scriba, Hennie Hendriks (tel. 619774). Van 7 mei tot 

en met 13 mei neemt ds. Gerben Kajim waar. 
  



Help een jonge vluchteling op weg 
New Dutch Connections zet zich in voor talentontwikkeling van jonge vluchtelingen door lesmodules 
te organiseren in samenwerking met bedrijven. Dit voorjaar organiseert het Rode Kruis een speciale 
EHBO-module voor vluchtelingen in Emmen. Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die aan de slag 
willen als maatje en/of coach van een jonge vluchteling!  
Als maatje heb je ongeveer dezelfde leeftijd als de jongeren en bied je een jongere ondersteuning bij 
zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling door je eigen netwerk in te zetten. Je spreekt 
(bijna) wekelijks af om bijvoorbeeld samen een opdracht te maken, een open dag te bezoeken of iets 
sociaals te ondernemen.  
Als coach heb je al een aantal jaar werkervaring en bied je een jongere ondersteuning bij zijn/haar 
persoonlijke en professionele ontwikkeling door ook je eigen netwerk in te zetten. Je spreekt (bijna) 
wekelijks af om bijvoorbeeld samen aan een cv te bouwen, een opdracht te maken of bij een bedrijf 
een meeloopdag te volgen.  
Maatje en/of coach van een jongere (15-38 jaar) ben je voor vier maanden en kost ongeveer twee 
uur per week, waar je heel veel moois voor terugkrijgt!  Aanmelden kan via: 
vrijwilligers@newdutchconnections.nl                                 Met vriendelijke groeten, NDC en Rode Kruis 
  

Evangelisch Werkverband  

Op Hemelvaartsdag (10 mei) is er een Vernieuwingsfestival van 14.00 tot 22.00 uur in De Basiliek in 

Veenendaal. Voor informatie: www.vernieuwingsfestival.nl 

Reis in de zomervakantie naar Taizé gaat door: aanmelden kan nog 
Voor € 195,-- een hele week naar Frankrijk. Naar Taizé. En dat in de eerste week van de 
zomervakantie, van 22 t/m 29 juli.  Van zondag t/m zondag. En de prijs is bijna 'all inclusive', want ze 
is inclusief de reiskosten, verblijf in Taizé op de kampeerplaats daar en is tevens inclusief 3 maaltijden 
per dag. Je moet wel je eigen kampeerspullen meenemen. 
Inmiddels zijn er 5 deelnemers en de reis gaat daarom zeker door. Waarschijnlijk wordt er een busje 
geregeld en komen er nog meer aanmeldingen dan vullen we die aan met een personenauto of een 
tweede busje. 
Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in midden-Frankrijk, in Bourgondië, waar jaarlijks 
duizenden jongeren uit alle landen te gast zijn. Jongeren die plezier willen maken, maar ook rust, 
zelfreflectie en bezinning zoeken. Niet alleen gelovige jongeren, maar juist voor iedereen die op zoek 
is waar hij of zij zelf in wil geloven, of het gewoon allemaal niet zo goed weet.  
We zullen vanuit Emmen reizen met een bus(je) en slapen in tenten. De totale kosten van de reis zijn, 
zoals gezegd, € 195,00. Je moet wel 16 jaar of ouder zijn.  
Kijk voor meer informatie of voor aanmelden op de sociale media en geef op voor de reis van 22 tot 
en met 29 juli. De adressen zijn:  
Website: www.taize-emmen.nl, Facebook: Taizé Emmen, Twitter: @TaizeEmmen en Instagram Taizé 
Emmen. Een mail sturen kan ook en dan naar taize.emmen@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 

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 25 mei 2018 


