
De Schakel Zondag   4 juni 2017     Week 23     Jaargang 19  

 

Begroeting door:  Mevr. C. Bloemberg en mevr. A. de Jonge                   
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Pianist:  Dhr.  B. Melis 
Ouderlingen:   Dhr.  H. Beukers en mevr. B. Beukers 
Diakenen:  Mevr. T. Luchies en mevr. G. Kloese 
Lector / Lectrice mevr. F. Breekveldt 
Oppasdienst:    Mevr.  G. Dost 
Kindernevendienst:   ? 
Koster:    Dhr.  R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr.  F. Knigge en dhr. W. de Vries 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Woi:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr.  G. Venema, mevr. J. Donker,  

mevr. J. Strockmeijer en mevr. G. Warringa 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. Buwalde en mevr. Veerbeek 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. L. Beuker 
  

Komende dienst: vrucht van de Geest!  
Zondag  11 juni dienst om 10.00 uur in Ichthus met ds. Kajim. Het is een bijzondere dienst,  die is 
voorbereid door enkele mensen van de Middengeneratie-groeigroep, samen met ds. Kajim. Na het 
feest van de uitstorting van de heilige Geest vandaag, zullen we volgende week de vrucht van die 
Geest vieren. Met verrassende liederen en vormen, met Doreen Schiere die met enkele vrienden mee 
zal werken en persoonlijke verhalen. Een dienst om niet te missen! U bent in ieder geval allen van 
harte uitgenodigd en neem gerust vrienden, buren of familie mee!  
  

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. Delies-de Jong en mevr. A. Meyering-Pouls. 
 
Collecte zondag 4 juni 2017  
Vandaag is de speciale Pinksterzendingscollecte bestemd voor Nicaragua.   
In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste 
werk in de kerk.. Dankzij de partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij trainingen in bijbelkennis en 
gemeenteopbouw. 
Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen in afgelegen gebieden in Nicaragua maar twee 
keer per jaar een voorganger langs. De leken die de gemeente leiden, hebben beperkte kennis van de 
Bijbel en van theologie. Dankzij de trainingen van Teyocoyani, partner van \kerk in Actie, kunnen ze 
hun diensten beter voorbereiden en zijn ze toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze 
niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen  de lekenleiders, maar ook 
gemeenteleden. Zij leren hoe ze iets voor anderen kunnen betekenen. 
Steun dit werk door uw bijdrage aan deze  Pinkstercollectie.  



 Collecte 11 juni Onderwijsproject Pakistan (Punjab) 
Al enkele jaren ondersteunt het College van Diakenen dit project. Akbar John vluchtte met zijn gezin 
uit Pakistan en woont nu in Angelslo en is lid van wijkgemeente Emmen-Oost.  
Via hem wordt dit onderwijsproject gesteund waardoor 18 kinderen op christelijke scholen onderwijs 
kunnen volgen. Dat is niet makkelijk omdat er geen vrijheid van godsdienst is. Ook moeten alle 
kosten voor de school door de ouders zelf betaald worden. Voor gemiddeld € 15,-- per maand kan 
een kind naar school. Als er niet betaald wordt kunnen de kinderen geen onderwijs volgen. Helpt u 
mee zodat deze kinderen op een christelijke school onderwijs kunnen krijgen?  
In de dienst van 11 juni zal Akbar John aanwezig zijn om een korte toelichting te geven op dit project. 
Ook is hij na de dienst beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage.                                                                                                       De Diaconie 
  
Opbrengst collecte 28 mei 
1e: € 144,07 (diaconie)  en 2e:  € 118,14 (PGE). 
  

Bedankt 
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik van jullie mocht ontvangen voor mijn  
91e verjaardag.                                                                                                          Cees Bosma 
  
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen, die ik van de  Ichthus gemeente heb ontvangen.  
                                                                                                Met vriendelijke groet, Anneke Veldman  
  
Hartelijk dank voor de bloemen van Ichthus, alle kaarten, telefoontjes en persoonlijke gelukwensen 
voor ons 60-jarig huwelijk. Het was geweldig. Hartelijk dank.                            Henk en Lammie Oving 
  
Verhuisd 
Mevr. J. Nieboer-Wubs is verhuisd van de Horst naar de Holdert,  kamer 509,  Hondsrugweg 101, 
7811 AB Emmen. 
  
Huwelijks jubileum 
Op donderdag 8 juni hopen dhr. en mevr. Baas, Nijkampenweg 191, 7815GJ, hun 60 jarig huwelijks 
jubileum te vieren. Namens de Ichthus-gemeente feliciteren wij hen van harte en wensen we hen een 
fijne dag toe. 
  
De familie J. van Manen (Middenhaag 475, 7815 LG Emmen) is op 14 juni, 60 jaar getrouwd.   
  
Meeleven 
Mevrouw Meijering-Pouls is afgelopen week opgenomen in het Scheper Ziekenhuis. Eerst op de 
hartbewaking, nu ligt ze op de verpleegafdeling van de hartafdeling (West 3, kamer 86). 
  
Mevr. Koops-Aikes (Meerstede, Nijkampenweg 131) is gevallen en heeft  de schouder gebroken. Ze 
verblijft nu in de Horst (afdeling,  de Badde).  
  



Rommelmarkt 
De rommelmarkt zal dit jaar gehouden worden op zaterdag  
26 augustus van 9.00-14.00 uur. Het zal tevens de laatste rommelmarkt zijn. We hopen nog veel in te 
zamelen tot die tijd opdat de markt als nooit tevoren wordt en de opbrengst een grote klapper! 
Inleveren spulletjes maandagmiddag tussen 14.00-16.00 uur in het „Spullegieshuus” waar tevens tijd 
is voor koffie/thee en een praatje. Graag tot ziens.                             De rommelmarktcommissie Ichthus 
  

Expositie 
De wandkleden / quilts / die u beneden ziet hangen, zijn gemaakt door Rennie Ike. Ik woon al jaren in 
de Bargeres. 
Begin jaren tachtig ben ik voor het eerst met -patchwork en quilten in aanraking gekomen.  Al gauw 
was ik heel enthousiast en wilde dit ook leren. Cursussen volgden en ik leerde technieken en 
handigheden in deze textiele werkvormen. 
Nog steeds ben ik graag bezig en spelen met kleuren en stoffen blijft spannend en inspirerend. Ik 
hoop met u, op een fleurige zomer en geniet hiervan.                                                                   Rennie Ike 
  
Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode 
In de maanden juli en augustus worden er iedere woensdagmorgen weer  koffie-ochtenden 
georganiseerd.  We vragen hiervoor per keer twee mensen die willen helpen: kopjes  klaar zetten en 
koffie schenken,  afwassen en opruimen. Bovendien zoeken we nog  per keer één sterke man, die om  
9.30 uur wil komen  helpen om de tafels en stoelen klaar  te zetten en zo tegen 11.00 uur  weer op te 
ruimen.  Graag opgave de lijst die in de hal van de kerk ligt.                           Organisatie: Gea Warringa 
 
Om mee te nemen 
In de hal, bij de entree, liggen  Ark Mission vakantiebijbelgidsen.   Belangstellenden kunnen een 
exemplaar meenemen.                                                                                  Groetend, Hennie Hendriks 
  
Geen Wereldwinkel 
Door het faillissement van de wereldwinkel in Emmen is er ook geen stand meer aanwezig in Ichthus. 
  
Voor alle vrijwilligers 
Onlangs is er in de Kerkenraad afgesproken dat voortaan elke groep van vrijwilligers van Ichthus, van 
ouderlingen tot tuingroepen, van ZWO tot Ontmoeting en Inspiratie enz., zelf in de gaten houdt 
wanneer een vrijwilliger afscheid neemt. Er kan dan voor  
€ 15 een geschenk aangeschaft worden en dat bedrag kan bij Nelleke van de Kamp gedeclareerd 
worden. Op deze manier hopen we te voorkomen dat er mensen worden vergeten bij een afscheid. 
Verder is er besloten dat er bij Ichthus op vrijdag 22 september voor alle vrijwilligers een barbecue 
wordt georganiseerd waar voor de vrijwilligers geen kosten aan zijn verbonden. Opgave voor deze 
barbecue kan bij Jan en Gre Venema.                            Harrie Beukers 
  



Open Huis Kerkelijk Bureau 
Het nieuwe kantoor van het Kerkelijk Bureau is inmiddels volop in gebruik. Veel leden van de PGE 
hebben de weg ernaar toe al gevonden. Nu alles klaar is, houdt het KBE  Open Huis, en wel ……… 
Op vrijdag 9 juni van 16.30 tot 18.00 voor bestuurders van de centrale organen en voor de wijken. 
Op zaterdag 10 juni voor belangstellende leden van de PGE.  Vanwege de beperkte ruimte zijn er 
twee mogelijkheden voor een bezoek aan het KBE, nml. van 10.00 – 12.00 voor de wijken Zuid en de 
Kapel. En van 13.00 – 15.00 uur voor de wijken Grote Kerk/Odoorn, Ichthus en Oost.   
Het adres is: Hoenderkamp 14.  Van harte welkom! 
  
Zang- en Evangeliedienst       
Vandaag ,  4 juni 2017, is er een Zang- en Evangeliedienst in de Kapel  aan de Kapelstraat te Emmen.  
Met medewerking van het Christelijk Mannenensemble „Cantabile” uit Klazienaveen onder  
leiding van  Jan van Tuuk. De meditatie wordt verzorgd door ds.R.Wijnsma. Organist is Reint Elling. 
De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom. 
De commissie Zang- en Evangelie wenst u allen een goede zomer, en tot ziens in september. 
  
Toonkunstkoor Emmen goes Latin in hun 3e Zomerconcert 
Op vrijdag 9 juni verzorgt het Toonkunstkoor Emmen in de Schepershof (Het Waal 400, Emmen) een 
luchtig Latijns Amerikaans Zomerconcert waarin ook het KinderToonkunstkoor Emmen optreedt.  
Naast de beroemde Misa Criolla van de Argentijns componist Ariel Ramírez worden ook andere 
Latijns Amerikaanse werken uitgevoerd van o.a. Astor Piazolla. Het KinderToonkunstkoor Emmen zal 
eveneens een aantal Latijns Amerikaans liederen ten gehore brengen. Muzikale begeleiding is in 
handen van Ensemble Caminante op authentiek instrumenten. Als solist treedt op de tenor Luis Oliva. 
Het geheel staat onder leiding van Iassen Raykov. 
  
Zomeravondzang met Valerius 
Op zondagavond 18 juni om 19.00 uur organiseert het Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen 
een samenzangavond in het kerkelijk centrum ‘De Opgang’ aan de Mantingerbrink 199 in de wijk 
Emmen - Bargeres. Dit als afsluiting van het seizoen. De entree is gratis, bij de uitgang is er een 
collecte. 
De begeleiding verzorgt organist Dirk Swama. Mw. Ina Klompmakers zal de verbindende teksten 
spreken. De algemene leiding is in handen van dirigent Luuk Tuinder en uiteraard zullen de mannen 
zich van hun beste kant laten horen. 
Van harte welkom. 
  
Oproep voor iedereen over de kindernevendienst 
Er gaat wat veranderen in de kindernevendienst! Enkele weken geleden las u op de Schakel een 
noodoproep voor mensen die mee de wekelijkse kindernevendienst wilden verzorgen. Helaas is 
daarop geen reactie gekomen. In een gesprek met de kerkenraad is daarom gekozen voor een 
nieuwe opzet van de kindernevendienst in de toekomst, namelijk vanaf 1 september 2017. We willen 
kindernevendienst aan blijven bieden, maar weten tegelijk dat we geen mensen hebben om dit 
wekelijks te doen. Daarom is besloten tot wat we noemen: kindernevendienst op vraag! Als u met uw 
kinderen of kleinkinderen van plan bent om naar de kerk te komen op de zondag, dan kunt u dat tot 
en met de vrijdag voorafgaande aan die zondag melden bij Elona Bloemberg. Zij zal er dan voor 
zorgen dat er die zondag dan ook daadwerkelijk kindernevendienst zal zijn. Een mooi alternatief voor 
de huidige situatie, leek ons. Te zijner tijd zal er een oproep komen of er mensen zijn die mee willen 



draaien in de poule van mensen die af en toe kindernevendienst willen verzorgen, als is het maar één 
keer per jaar. 
Tot de zomervakantie, dus tot en met zondag 16 juli proberen we nog elke week kindernevendienst 
aan te bieden. Ook daarvoor vragen Anita en Elona uw aller hulp. Zij kunnen dat niet samen 
bemensen: wie wil tussen 28 mei en 16 juli één keer de kindernevendienst voor zijn of haar rekening 
nemen? Graag doorgeven aan Elona Bloemberg (0638780214 of elonabloemberg1991@hotmail.com) 
of een van de predikanten. Laten we samen dit belangrijke stukje gemeentewerk in stand houden! 
Alvast heel hartelijk dank voor jullie reactie! 
  
Reisleiders gezocht voor NCRV-Kampeerreizen 
Waarom een banner in de hal van uw kerk en een berichtje in de Schakel? Om u kennis te laten 
maken met NCRV-Kampeerreizen. 
NCRV kampeerreizen is een Christelijke reisorganisatie die groepskampeerreizen organiseert.  
We reizen meestal in het voor- of najaar met caravan of camper onder begeleiding van een 
reisleiders (echt)paar door veel landen in Europa. Onderweg organiseren we wandel- en fietstochten 
en ook auto of bus excursies naar veel verschillende soorten bezienswaardigheden.  
Onze vereniging werkt al 95 jaar met alleen enthousiaste vrijwilligers die het fijn vinden om mensen 
die meegaan een gezellige en mooie reis te bezorgen.  
We willen dit werk graag voortzetten en vragen daarom aan u: Wilt u ook reisleider worden en ons 
team komen versterken?  
We hebben dringend nieuwe collega’s nodig om voldoende reizen aan te kunnen bieden. Vindt u het 
leuk om met gelijkgestemde mensen om te gaan en ze een fijne vakantie te bezorgen, neem dan 
contact met ons op. We willen u graag meer vertellen en uitleggen wat het reisleiderschap zoal 
inhoud. 
  
Sonja en Roel Udema 
Reisleiders NCRV-Kampeerreizen 
Grijze kraai 51, Emmen 
Tel: 06 18501245 
e-mail: udema@ncrvkampeerreizen.nl 
website: www.ncrvkampeerreizen.nl 
  
 
 
 

 

 
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 juni 2017 
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