
De Schakel Zondag   4 maart 2018     Week 10     Jaargang 20  

 

Begroeting door:  Mevr. Dien Post en dhr. Jan Post 
Voorganger:    Dhr. M. Westerduin 
Organist:  Dhr.  G. Jongsma 
Ouderlingen:   Mevr.  J. Alberts en mevr. E. Jipping 
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. F. Boerhof 
Lector / Lectrice Mevr. D. Post 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Wo: 10.00 uur WKC 
Wo: 19.30 uur Pastoraat 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: dames R. de Roo,  G. van Engen en N. van der Kamp 
Do: 12.30 uur Evangelisch Werkverband 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: familie Altena en mevr. G. Strootker  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. W. Bakker 
  

Komende diensten  
Zondag 11 februari in Ichthus om 10.00 uur met ds. De Valk-Boerma.  
  

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..... 
Familie Zijnge en familie Poppema. 
 

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 25 februari 
1e is  € 166,75 (KIA; schuldmaatje) en 2e is € 117,30 (PGEmmen) 
  

Hartelijk dank 
Hierbij heel veel dank voor de bloemen uit de kerk en de vele kaarten die mijn vrouw mocht 
ontvangen na haar operatie. We hebben dit heel erg gewaardeerd en daar voor nogmaals dank 
aan de Ichthus gemeente.                                                        Een hartelijke groet, fam. van Manen. 



Eerste collecte 11 maart 2018: Stichting naar school in Haiti 
Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede.   
Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in 
Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze 
school uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een 
vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Ruim 
800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas 
middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen 
vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk 
onderdak, medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school 
worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het 
gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het 
bouwen van aardbeving en orkaan bestendige huisjes zijn daar voorbeelden van.  
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen 
analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook 
een land waar kinderen die gesteund worden door deze stichting een kans krijgen op een beter 
bestaan. Helpt u mee deze kinderen een kans te geven op een beter bestaan?  Hartelijk dank. 
 
Paasgroetenactie 2018 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty 
International. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst 
ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat 
onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. 
Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het 
kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.” 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op 4 en 11 maart zijn de kaarten gratis 
mee te nemen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch 
mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed 
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst op Palmpasen of 1e Paasdag in 
de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u daarom uiterlijk 20 maart uw kaarten versturen? 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd 
gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend 
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. 
Alvast bedankt.                     Namens de ZWO-commissie, Jannes Hut 
 
Muziekdienst Ichthus op 11 maart 2018  
De muziekdienst van dit jaar gaat er weer aankomen. Een dienst met livemuziek, waar mensen van 
onze wijkgemeente aan meewerken.   Muziek die een grenzeloze taal spreekt.  Een dienst met 
pianospel, zang, voordracht, fluit, saxofoonklanken, orgel , keyboard, samenzang. 
Op zondag 11 maart is de muziekdienst in Ichthus en de week daarna op 18 maart in de Schepershof.  
 
 



Het thema is „eerste oogst”: dat waar je blij mee bent. We lezen het verhaal uit Jozua, van de 
doortocht door de Jordaan, de overgang van de woestijntijd naar nieuw leven, in een land waar een 
nieuwe eerste oogst zich aanbiedt. 
Iedereen van harte welkom!                                                                                                   Janneke de Valk  
  
Paasmiddag voor Ouderen (21 maart in Ichthus om 14.30 uur) 
Het Thema van deze middag is: De rotsen gaan open ..........  De steen voor het graf van Jezus is weg 
gerold. Het graf is leeg, dat vieren we vandaag met steengoede verhalen. 
Na de viering sluiten we af met een gezamelijke broodmaaltijd. Neem gerust een vriend of vriendin 
mee. Wij proberen er voor U weer een mooie middag van te maken. 
U kunt zich tot 18 maart opgeven bij Gré Venema (tel. 615291). 

Met vriendelijke groeten van de Diaconie. 
  
Zang- en Evangeliedienst in de Kapel: 4 maart 2018 
Zondag 4 maart is er een Zang-en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat in Emmen. 
Voorganger is ds. F. Stalman uit Groningen. Met medewerking van  Christelijke Zanggroep „Soud of 
Joy” uit Winsum. Organist is Reint Elling.  De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  

Bach-cantatevesperin de Grote Kerk (4 maart 2018) 
Vandaag is er in de Grote Kerk te Emmen weer een bijzondere vesper, waarin het Bachcantatekoor 
en -orkest en solisten o. l.v. dirigent Wim van den Brink Cantate BWV 144 „Nimm was dein ist, und 
gehe hin” ten gehore brengen. Solisten zijn Judith Sportel sopraan, Roelien van Wageningen alt en 
Aart Mateboer tenor. Het kistorgel wordt bespeeld door Johan Brouwer. Het bijbelgedeelte dat aan 
deze Cantate ten grondslag ligt is Mattheus 20: 1-16.   
Naast deze Cantate worden o.m. uitgevoerd het Tantum ergo (KV197) van Mozart, het Kyrie uit de 
Mis in d van Rheinberger, en een Zegenbede van Rutter. De sopraan zingt een prachtige aria uit de 
Messiah van Händel.  
Liturg in de vesper is ds. Menso Rappoldt van de Grote Kerk, het kerkorgel wordt bespeeld door 
Anton Stulp. De vesper begint om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is vrij. Wel 
wordt er gecollecteerd ter bestrijding van de gemaakte kosten. Allen van harte welkom! 
  
Nieuw- & Actualiteitencafé PG Emmen-Zuid over gemeenteraadsverkiezingen (Brinkenhoes) 
Elke maand organiseerd de PG Emmen Zuid op de 2e donderdag van de maand een Nieuws-& 
Actualiteitencafé. Op donderdag 8 maart is er een bijzonder Café met daarin volop aandacht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. We hebben daarom alle partijen die meedoen aan de 
verkiezingen uitgenodigd om die avond aanwezig te zijn. Op het moment dat we dit bericht schrijven 
hebben de VVD, Wakker Emmen, LEF, PvdA, CDA, Christen Unie en D66 hun medewerking al 
toegezegd. Ook de nieuwe partij JAZ, Jongeren Aan Zet, komt  Van de andere partijen, zoals de Groen 
Links, SP, PVV, DOP hebben we nog niets gehoord, maar wellicht komt men toch nog. Omdat de 
Opgang is volgeboekt wijken we voor deze keer uit naar het Brinkenhoes, aan de Mantingerbrink 144. 
Maar het concept blijft hetzelfde: vanaf 19.30 uur aanschuiven en meepraten. Van harte welkom!  
Met vriendelijke groeten, Kor Louissen. 
 

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 27 april 2018 


