
Schakel 30 september 2018, week 40, Jaargang 21 
 
Begroeting door:  Mw. R. Bakker en mw. A. Misker 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. E. Vos, mw. A. Wubs, mw. J. Alberts, mw. B. Beukers 
Diakenen:  Mw. F. Boerhof, mw. M. Hut,mw. N. van der Kamp, mw. G. Dost, dhr. G. Dost,  

            mw. G. Venema 
Lector:   Mw. M. Altena 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:    Dhr. T. Boerhof en mw. J. Wijnholds 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Di: 18.30 uur Vergadering moderamen 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging: team 6 
Do: 13.00 uur Tuingroep 2 
Vrij:   13.30 uur          Schakel vouwen mw. E. Veerbeek en mw. G. Strootker  
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon mw. G. Venema 
Vrij: 18.00 uur Vrijwilligers-barbecue opgave: Gré Venema tel 615291 
  
Zaterdag 09.00 tot 14.00 uur:  BOEKENMARKT! 
  
Komende diensten: 
Zondag 7 oktober 10.00 uur: ds. P.E.G.Wiekeraad, Uelsen 
Zondag 7 oktober 19.00 uur: in de Kapel: Zang en Evangelie 
   
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. W. de Vries-Knigge en dhr. H. Hoekstra. 
 
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. 
  
Opbrengst collectes 23 september 
1e: voor de Diaconie: € 132,85, 2e: voor de kerk: € 109,47, 
De extra collecte voor verzending van de naaimachines naar Tanzania: € 239,60. 
  
De collectes op 7 oktober zijn voor:  
De 1e voor: Kerk en Israël en de 2e voor de wijkkas. 
  
Giften 
Ontvangen via de bank een gift van € 100,00 voor het bloemenbusje en Helpende Hand. 
Hartelijk dank!   N. van der Kamp (wijkkas) 
  
Dankbetuigingen 
Hartelijk dank voor de bloemen uit Ichthus, die ik ontvangen heb. Ik was er heel blij mee. Hartelijke 
groet, mw. Andringa 

  
Ambtsdragers: 
Harrie Beukers heeft zich kandidaat gesteld voor diaken. De bevestiging zal binnenkort plaatsvinden. 
Harrie hartelijk dank dat je deze taak op je wilt nemen. 
Hennie Hendriks, scriba 
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Boekenmarkt: 
op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur in Ichthus. 
We verkopen boeken in alle soorten en maten. Ook CD’s, DVD’s, LP’s en legpuzzels. 
Na het snuffelen de benen wat rust gunnen, kan onder het genot van koffie, thee of chocolademelk al 
dan niet met koek. 
Graag tot ziens!  De boekenmarktcommissie. 
   
Ontwikkeling van geloof in verschillende levensfasen 
In de Ichthusgemeente is een gemeentegroeigroep.  
Het idee was om eens samen met andere gemeenteleden een activiteit te gaan doen. 
Waarschijnlijk kent u het bekende kinderliedje „Heb je wel gehoord van de zevensprong” wel. 
 Letterlijk betekent zevensprong een kruispunt van zeven wegen. Dat is wat veel en daarom is er 
gekozen voor een driesprong. 
De geboorte en het overlijden zijn zekerheden die veel emoties bij mensen oproepen. Maar tussen 
nieuw leven en de dood zitten nog zo veel meer levensfasen. Wat betekent dat voor het geloof? 
Paulus schreef dat toen hij een kind was ook geloofde als een kind. En daarna?   
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, maken kennis met elkaar en eventueel wat ons bezig 
houdt. Daarna gaan we dieper in op het thema onder leiding van Gerben of Janneke. 
Wanneer: dinsdag 9 oktober, woensdag 31 oktober en dinsdag 20 november 
Binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur, in gebouw Ichthus. 
Opgave: de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl 
  
UITNODIGING Aan alle vrijwilligers van Ichthus 
Beste mensen  
Op vrijdag 5 oktober a.s. om 18.00 uur zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente een barbecue 
bij de kerk worden gehouden.  
Er zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden.  
Een ieder is van harte uitgenodigd voor deze barbecue.  
Opgave bij Gré en Jan Venema, graag voor 3 oktober, tel.: 615291 of mailen naar venkal@ziggo.nl 
Een hartelijke groet, namens het moderamen,  
Hennie Hendriks. 

  
Zang en Evangelie. 
Zondag 7 oktober a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel. Voorganger ds. Stalman uit 
Groningen. M.m.v. het Chr. Zuidlaarder Mannenkoor o.l.v. Frits Vugteveen. 
Organist: Dick Swama. De dienst begint om 19.00 uur. 
U bent allen van harte welkom. 
  

#Durfteschilderen 

Op zondagmiddag 25 november vindt #durfteschilderen  

plaats. Dit is een schildermiddag voor tieners tussen 12 en 19 jaar. Het doel van de middag is om wat 

nieuws te leren over schilderen, een gezellige middag te hebben en met elkaar in gesprek te gaan. Je 

hoeft niet te kunnen schilderen om mee te doen! Wil je meer weten of wil je je opgeven? Dat kan bij 

Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl / 06-11817194 

  

‘ #durfte’ is een project waarbij een talent centraal staat.  

Tieners lopen met een volwassene mee die hen wat nieuws leert op het gebied van dit talent. Ben jij 

ergens goed in en vind je het leuk om een tieners daarover iets te leren?  

Geef je dan op! Wie weet hebben we dan in de toekomst wel #durftehaken #durftekoken 

#durftemusiceren #durftesporten #durftefilmen...! 

Opgeven bij Jedidjah de Haan – jeugdwerker@pgemmen.nl 

  
  
Herdenking Razzia oktober 1942 
3 oktober 15:00 - 16:00 toegang gratis 
Op 3 oktober worden in de synagoge in Emmen de gevallenen van de grote razzia in de nacht  
van 2 op 3 oktober 1942 herdacht. Hierbij werden 65 van de in Emmen wonende joden opgepakt en 
naar kamp Westerbork gebracht. 
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Leerlingen van het Esdalcollege verzorgen een sobere herdenking waarbij de namen genoemd 
worden van de 138 omgekomen Joodse mensen uit Emmen en omgeving.  
Rineke Marwitz en Conny Timmermans verzorgen de muziek. 
  
Verrassingstocht Ichthus 
Op 20 september jl.. hebben we met 49 personen een prachtige 
 verrassingstocht gemaakt. 
We vertrokken al vroeg, om kwart over 8 werden we in de bus verwacht. 
De reis ging eerst naar Meppel, daar bezochten we de Grote of Maria kerk, 
 midden in het centrum van deze stad.  
Gea Warringa was deze dag onze gids en zij vertelde iets over de geschiedenis van deze bijna 600 
jaar oude kerk. 
Onze organist Pieter Flens was ook mee en ondertussen was hij al naar boven geklommen, om daar 
het prachtige orgel te bespelen en zo ons iets te laten horen van dit mooie instrument.  
    

 Daarna zongen we enkele liederen, met begeleiding van het orgel. 
 Vervolgens werden we verwacht op het terras van het stadscafé tegenover de kerk 

  en konden we genieten van heerlijke koffie met appelgebak en slagroom. 
 De reis werd vervolgd en de volgende stop was bij de haven in Vollenhove, daar aan 

d  de oevers van de vroegere Zuiderzee was in de 15
e
 eeuw de Grote of Sint N 

  Nikolaaskerk gebouwd en deze imposante kerk gingen we nu bekijken. 
 

Ook hier vertelde onze gids Gea in het kort iets van de geschiedenis van de kerk en enkele andere 
bijzonderheden. Pieter wist weer prachtige klanken uit het orgel te halen en ook het zingen klonk weer 
mooi. 
We moesten weer verder, want er was in Ossenzijl een afspraak gemaakt voor een boottocht door de 
Weerribben. 
Wat onze gasten gelukkig niet gemerkt hebben, is dat de chauffeur van de bus een afslag gemist 
heeft en daardoor op een heel klein weggetje uit kwam. Bij ons voor in de bus ontstond de angst dat 
we ergens op een bruggetje niet verder zouden kunnen rijden en helemaal terug moesten gaan.  
Het was overigens wel een heel mooie route die we nu reden. 
Maar alles ging goed, precies op tijd kwamen we aan in  
Ossenzijl, waar de boot al voor ons klaar lag.  
Het was heerlijk weer, de ramen van de boot konden open en  
we maakten een schitterende tocht door de Weerribben.  
Ondertussen kregen we in een mandje onze lunch geserveerd. 
Hierna was er nog gelegenheid om het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer te bekijken en op het 
terras een kopje thee of koffie te gebruiken. 
De volgende stop was in het dorp Nijeveen, we gingen daar naar het hervormde kerkje, dat hier ook al 
meer dan 500 jaar op deze plek staat. We hadden hier een korte Vesper, Janneke de Valk was de 
voorganger en ook hier liet Pieter weer horen hoe mooi begeleiding van orgelklanken kan zijn. 
Hierna bracht de bus ons weer terug naar Emmen, het liep tegen 6 uur dat we bij Ichthus aankwamen.  
Daar stonden de tafels al gedekt en onder het genot van een glaasje konden we terug kijken op een 
fantastische dag, met veel goede ontmoetingen met elkaar en prachtig weer. 
We lieten de maaltijd heerlijk smaken, de dames serveerden eerst een lekker slaatje als voorgerecht 
en daarna konden we genieten van de macaroni en een toetje. 
Een fotoreportage van deze dag is op de website van Ichthus geplaatst: klik daartoe op: www.ichthus-
emmermeer.nl ,  
vervolgens op FOTO’S   (rechts bovenin) en dan verschijnt de map: 20 september, dagtocht Ichthus. 
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Op Weg 
Tien keer per jaar valt het kerkblad Op Weg bij u op de deurmat. Voordat het zover is zijn er vele 
tientallen redactieleden, adverteerders, drukkers en postbezorgers, druk in de weer geweest om u een 
kwalitatief uitstekend kerkblad te bezorgen. Velen doen dit al jaren met veel plezier vrijwillig.  
Echter de drukker moet wel betaald worden.  
In september heeft u het verzoek gekregen een vrijwillige bijdrage te doneren op bankrekening 
NL86FVLB 0699641330 t.n.v. Kerkblad Op Weg.  
Iedereen die dat inmiddels heeft gedaan: Heel hartelijk dank daarvoor.  
Iedereen die daar nog niet aan toe gekomen is……... 
(u weet het al). Bij voorbaat hartelijk dank! 
  

  
  
________________________________________________ 
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 26 oktober 
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