
De Schakel Zondag   7 mei 2017     Week 19     Jaargang 19  

 

Begroeting door:  Mevr. en dhr. Huizinga                   
Voorganger:    Ds. H. Kaufmann 
Organist:  Dhr.  W. Kramer 
Ouderlingen:   Mevr. E. Jipping en mevr. J. Alberts 
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. T. Luchies 
Lector / Lectrice Dhr. G. Renkema 
Oppasdienst:    Gea Dost  
Kindernevendienst:   Anita van der Plank 
Koster:    Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Fam. Venema 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Wo: 10.00 uur Kerkrentmeesters 
Wo:  19.30 uur Diaconaat 
Wo:  19.30 uur Pastoraat 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr.  J. Donker,  mevr. T. Groenwold en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam.  Hasper  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. D. Moorlag 
  
Komende diensten  
Zondag 14 mei dienst om 10.00 uur in Ichthus met ds. Kajim.  
  
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.  Poelert en mevr.  Keim. 
  
Wereldwinkel 
Na twee maanden afwezig te zijn geweest zijn we vandaag weer aanwezig. (H)Eerlijke producten, 
leuke cadeautjes voor moederdag, koffie en thee, lekkere chocola. Het is allemaal weer te koop. 
Graag tot ziens bij de stand in de hal.                                                                                              De diaconie 
  
Vakantie ds. Janneke de Valk-Boerma 
Van 13 tot 28 mei  heeft Janneke de Valk  vakantie . Ds. Gerben Kajim neemt dan waar.  Ook kunt u 
contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks. 
  
Bedankt 
Heel hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die ik tgv van mijn verblijf in het ziekenhuis (ben 
inmiddels weer tuis) mocht ontvangen, het voelt goed om deel uit te maken van de Ichthus-
gemeente.                                                                                    Met hartelijke groeten, Gre en Wim Goeree. 



 Zendingsbusjes voor „Andreas Manna Stichting” 
Er zijn al een heel aantal busjes ingeleverd, maar we missen  er nog 17. U kunt ze nog steeds 
inleveren. Tot nu toe is er een bedrag van ca. € 1.000,--    bijeengebracht.   Mocht u (nog) geld willen 
overmaken dan kan dat ook nog steeds op ons banknummer  NL12 FVLB 0225 3873 52 ten name van 
ZWO Ichthus Emmermeer onder vermelding van AMS 2017.  Alvast hartelijk dank namens de 
kinderen in Kenia en Oeganda.                                                                                            De ZWO-commissie 
 
Opbrengst collecte 30 april 
1e: € 385,38 (noodhulp Afrika)  en 2e:  € 124,65 (wijkkas). 
  
Bericht van de clubs  
Op het moment van dit schrijven zijn we ons druk aan het voor bereiden voor ons jaarlijkse clubkamp 
op Ameland. 
We zullen vrijdag al op tijd vertrekken, de kinderen hebben namelijk  een vrije dag ivm 
bevrijdingsdag. Dus een uitgelezen kans om heerlijk met elkaar van onze "vrijheid" te genieten.  
We beginnen het weekend samen met dominee  Kaijm. Samen met  hem openen we het weekend 
met een kerkdienst.  
We hebben vele leuke activiteiten bedacht voor onze cluppers. Hopelijk wordt het weer een succes! 
Wij willen u allen nog enorm bedanken voor de koop van de pepermunten. We hebben zelfs een 
enorme gulle gift gekregen.  
We zijn hier  enorm  dankbaar voor. Dankzij uw bijdrage kunnen wij leuke activiteiten met onze 
kinderen  blijven doen.                                                                     Een vriendelijke groet van de clubleiding 
  

Rommelmarkt 
Vorige week donderdag heeft de commissie weer vergaderd om een start te maken met de 
rommelmarkt.  Deze zal 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 
  
Zang- en Evangeliedienst in de Kapel  
Vandaag, 7 mei 2017,  is er een Zang- en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. 
Voorganger is ds. G.J. Kajim. Met medewerking van Christelijk Mannenkoor „Valerius” uit Emmen 
onder leiding van Luuk Tuinder. Organist is Reint Elling en pianist  is Jan Lenselink. De dienst begint 
om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
Liedmiddag in De Ark (Groningen)  op zondag 7 mei 
In De Ark (Haydnlaan 46 in Groningen) is vanmiddag, 7 mei  2017,  een liedmiddag rond het nieuwe 
liedboek van Henk Jongerius „Voor wie gedenken”. Ook de Huissense cantor Theo Menting zal 
aanwezig zijn.   
Jongerius heeft steeds gewerkt vanuit een grote liefde voor de traditie en de Bijbelse teksten, en 
heeft daarbij ook steeds over liturgie nagedacht, geschreven en cursussen gegeven. Aan deze 
liedmiddag werken ook mee de musici Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen.  
Zij zullen een aantal van de 64 liederen van Peter Rippen en Chris van Bruggen instuderen die in het 



boek „Voor wie gedenken” zijn opgenomen en ze worden daarbij ondersteund door een projectkoor.   
Henk Jongerius zal tijdens deze middag een kort referaat houden over zijn visie op liturgie en 
voorgaan in de afsluitende vesper. 
De liedmiddag van zondag 7 mei begint om 15.00 uur en zal eindigen met een vesper waar Henk 
Jongerius in zal voorgaan.  Alles is om 17.15 uur afgelopen. De toegang is gratis (collecte bij de 
uitgang).  Een ieder is van harte welkom.                                                             Organisatie Kunst in de Ark 
  
 CD – presentatie – concert Jan Lenselink 
Op vrijdag 12 mei 2017 presenteren Jan Lenselink (piano) en Andre van Vliet (orgel) hun nieuwe CD 
„Nieuw Collection” met een concert in de Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg, begin 
20.00 uur. 
 In het concert en op de CD brengen Jan en Andre geestelijke melodieën in nieuwe arrangementen 
ten gehore, evenals (licht) klassieke muziek in nieuwe bewerking en populaire muziek, met thema’s 
uit onder andere musical’s. 
 Het beloofd een prachtige muzikale avond te worden en u bent van harte welkom! De entree is € 
10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar. 
 
Cursus  gaven van de Geest 
In deze cursus wordt  ingegaan op een belangrijk maar vaak verwaarloosd aspect van het christelijk 
geloof:  het werk van de Heilige Geest.   Elke gelovige ontvangt gaven ten dienste van de gemeente. 
Welke gaven zijn dat en hoe kunnen we die ontvangen? Kan meer aandacht voor de inspiratie van de 
Geest van God enthousiasme brengen in de kerk?  Wij geloven van wel!!  
Wij vormen een werkgroep van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse kerk (PKN). We 
willen onder andere graag ingaan op bovengestelde vragen. Dat doen we tijdens deze cursus. Tijdens 
deze avonden is er daarnaast gelegenheid voor gebed om vervulling met de Heilige Geest. 
Vanwege persoonlijke omstandigheden is de avond van 20 april vervallen, daarom wordt er gestart 
op 11 mei. Aanmelden kan nog! 
De daarop volgende avond staat gepland voor 1 juni 2017. Voor de vervallen avond wordt nog naar 
een nieuwe datum uitgekeken. Dit zal in overleg met de deelnemers gaan. 
We komen samen in de Protestantse Kerk „Ichthus” (Walstraat 21,   Emmen) van 19.30  tot 21.30 
uur. 
Leden van de werkgroep organiseren en leiden deze avonden. Er wordt tijdens de avonden 
gecollecteerd om de onkosten te bestrijden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dominee Harry Klaassens: 0591-521 880.  
Opgeven kan via het e-mailadres van de werkgroep:  EW.ZOD@outlook.com 
  
Lezing „Omgaan met je NSB-familie” 
Dinsdag 16 mei houdt ds. Hans te Winkel in de Grote Kerk een lezing met als thema: „Omgaan met je 
NSB-familie”.  
Mijn grootvader, Johan te Winkel, 1880-1944, was in Winterswijk kringleider van de NSB, dat is de 
hoogste chef, en wethouder. Ik ben in 1944 in Winterswijk geboren en naar hem vernoemd. Van de 
zeven kinderen van grootvader Johan traden er zes toe tot de NSB. Alleen mijn vader niet. Vanaf m’n 
twaalfde, toen ik van onze familiegeschiedenis hoorde, is die een onuitwisbaar deel van mijn leven 
geworden. Binnen de familie was „de NSB” geen gespreksonderwerp. Ik wil u vertellen over hoe ik als 
puber hier een weg in zocht. Over hoe de oorlog in mijn volwassen leven steeds weer opdook. Over 
hoe ik in mijn pensioenjaren probeerde binnen de familie toch het gesprek hierover te zoeken. En tot 



slot over hoe bijna twee jaar geleden zich een nieuwe confrontatie en kans aandeed. 
Na de pauze is er alle gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. Met 
ruimte voor een bredere en actuelere discussie. Bijvoorbeeld over de vraag: Wat bedoelen we als we 
het hebben over „goed”en „fout”? Of over de stelling: Het is noodzakelijk dat een land een besmet 
verleden onder ogen ziet!  
Aanvang 19.30 uur. Toegang € 5,00 

 

 

 

Onze Vader 

Lieve Vader in de hemel  
‘k vouw mijn handen en word stil 

Vader help mij alle dagen 
maak mij zoals U dat wil. 

 Leer mij van de mooie dingen 
in de hemel en op aard 

geef mij eten, leer mij delen 
laat mij zien dat U bestaat. 

Lieve Vader in de hemel 
U die al mijn tranen ziet 

neem van mij de foute dingen 
en vergeet mijn vrienden niet. 

Help mij anderen vergeven 
ook al deden zij mij pijn  

Vader wilt U mij beschermen    
wilt U altijd bij mij zijn?        

Lieve Vader in de hemel 
ik klop even bij U aan      

even praten, even vragen    
wilt U met mij verdergaan? 

Amen 

  

 

 

 

 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 41 24 (Els Hasper)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 8 mei 2017 


