
De Schakel Zondag   7 oktober 2018     Week 41     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Mevr. L. Bodewitz en mevr. F. Breekveldt 
Voorganger:    Ds. P.E.G. Wiekeraad 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiermersma en mevr. J. Keim   
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. F. Boerhof 
Lector / Lectrice Mevr. A. Knigge 
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Mevr. J. Staal en dhr. H. Beukers 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 14:00 uur Sacraal dansen 
Di: 18:00 uur Driesprong 
Wo: 19.30 uur Kerkenraad 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. J. Geerlinks, mevr. C. Strootman en mevr. M. Hoving 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam. Altena en mevr. Wijnholds 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Hollander 
  

Komende diensten  
Zondag 14 oktober om 10.00 uur in Ichthus met ds. K.H.W. Klaassens. 
  

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. Alberts en dhr. Doldersum. 
 

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 30 september 
1e is  € 155,58 (diaconie) en 2e is € 119,25 (PGE) 
  
Extra collecte voor Sulawesi op 14 oktober 
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1.400 mensen het 
leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke 
hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp 
zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en 
medische hulp. 



Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische 
universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: „Zojuist kwam het bericht binnen dat 
160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. 
Slechts 40 hebben dat overleefd." 
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun! Geef tijdens de collecte 
of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp 
Sulawesi.                                                                                           De diaconie en ZWO Ichthus-Emmermeer 
  
Uitnodiging gemeenteavond 17 oktober 2018 
Aan de gemeente van Ichthus, beste mensen, Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de 
gemeenteavond op 17 oktober 2018., aanvang 19.30 uur in de d’Zeihuuvzaal in Ichthus.  
De werkgroep „toekomst Ichthus”, bestaande uit ds. Gerben Kajim, Geert Renkema, Jan Bal, Jan Post, 
Gea Berends, Alberta Haaksema en Hennie Hendriks, is een paar maal bij elkaar geweest en zal jullie 
verslag doen wat ze tot nu toe hebben gedaan. 
Aansluitend op onze vorige gemeenteavond over de toekomst van Ichthus, d.d. 18 april 2018., willen 
we nu met jullie: 
-kort verslag van de uitkomsten van de vorige gemeenteavond; 
-voorstellen hoe we als werkgroep samen met u verder gaan werken; 
-met elkaar in gesprek over wat we waardevol vinden vanuit de eigen betrokkenheid bij Ichthus.  
We wisselen onze beste ervaringen uit; 
- we hebben daarbij zeker ook oog voor actuele ontwikkelingen in en rond de kerk waaronder 
ledenaantallen, financiën, etc.,  maar plaatsen dit wel in een perspectief van „vertrouwen en 
verbinden” en binnen een werkwijze van „waarderende gemeenteopbouw”. 
We sluiten af met een drankje.  Een ieder is van harte welkom en graag begroeten we jullie op deze 
avond.                                                                                   Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba)  
  
Sacraal dansen 
Ook dit seizoen is er weer een cursus sacrale dans, o.l.v. Joke Vuurboom. De eerst volgende 
bijeenkomsten is op 9 oktober op dinsdagmiddag, van 14:00 tot 16:00 uur in Ichthus. 
Iedereen is van harte welkom, ook mensen zonder danservaring. De dansen zijn heel eenvoudig en 
worden eerst uitgelegd. Het zijn voornamelijk kringdansen. De muziek waarop gedanst wordt, is heel 
divers: klassieke muziek, Taizé muziek, religieuze muziek, folkloremuziek en nieuwe muziek. We 
dansen rondom een midden dat centraal in de kring staat. Dat kan een bloemstuk, kaarsen, of iets 
dergelijks zijn. 
  

Driesprong: 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.  
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. 
Het is een cyclus van drie keer, waar je niet perse alle keren bij hoeft te zijn. Mocht u zich nog willen 
opgeven voor de bijeenkomst van deze week dan kan dat nog. 
  

Wanneer: dinsdag 9 oktober , woensdag 31 oktober en dinsdag 20 november  
Hoe laat:  inloop 18.00 uur, eten 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur 



Waar:       gebouw Ichthus  
Opgave:   de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl 
  

Verbeeld het thema „trouw/vertrouwen” 
Wat zou het fijn zijn in oktober weer met een groep uit Ichthus een thema te verbeelden. Deze keer 
is dat: Trouw/Vertrouwen. 
Je hoeft niet te kunnen schilderen! 
Dit thema, in bijbels perspectief, leent zich ook heel goed voor collages, dat wil zeggen het opplakken 
van foto’s en daar teksten bij schrijven. Ga alvast thuis op een A4-tje wat uitwerken! 
Geef je op via de zuil in de hal van Ichthus of bel me, tel.no 648601. 
Het is In Ichthus op dinsdagavond 16 oktober van 19.00 tot 21.30 uur of/en op woensdagmorgen 17 
oktober van 9.30 tot 12.00 uur.                                                                                             Sieka Tiemersma 
 
Instructieavond  Reanimatie en AED:   30 en 31 oktober 2018 
In geval van een hartstilstand is het van het grootste belang, dat je handelend kunt optreden. Hierbij 
geldt, dat elke seconde telt. Onmiddellijk handelen verhoogt de kans op overleven. 
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de AED. De (gele) AED van Ichthus hangt in de hal.  
Op 30 en 31 oktober wordt er instructie gegeven over reanimatie en het gebruik van de AED. 
Aanvang 19.30 uur in de Zeihuuv-zaal. Aan deze instructie nemen de kosters deel. Ik nodig graag 
gemeenteleden uit om ook aan deze instructie deel te nemen, zodat u direct hulp kunt bieden in 
geval van een plotselinge hartstilstand.  
Let wel: een plotselinge hartstilstand kan ieder van ons overkomen!!! 
U kunt contact opnemen met Gerrit Fleming (tel 06 12102707, email g.fleming@planet.nl).  
Voor nadere informatie en opgave voor deelname aan de instructie. 
  
#Durfteschilderen 
Op zondagmiddag 25 november vindt er #durfteschilderen plaats. Dit is een schildermiddag voor 
tieners tussen 12 en 19 jaar oud. 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 kan bij Jedidjah de Haan – jeugdwerker@pgemmen.nl 
  
Zang- en Evangeliedienst  
Vanavond, zondag 7 oktober 2018, is er een Zang- en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat 
te Emmen. Met medewerking van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor onder leiding van Frits 
Vugteveen. 
Voorganger in deze dienst is ds. Stalman uit Groningen. Organist is Dick Swama. De dienst begint om 
19.00 uur. 
U bent allen van harte welkom. 
  
 
 



Kerken bij elkaar 
De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen organiseert twee keer per jaar een zogenaamde 
„Kerken bij elkaar”. Een kerk of geloofsgemeenschap nodigt dan leden van andere kerken en 
geloofsgemeenschappen uit een dienst mee te maken.  Na de dienst is er dan koffie en gelegenheid 
met elkaar na te praten. 
Het Leger des Heils heeft u en ons uitgenodigd om de dienst op 14 oktober bij te wonen. Deze dienst 
begint om 10 uur en wordt gehouden in  het gebouw  aan de Van Schaikweg 42 – 44.  
U bent allen hartelijk welkom!! 
  
Vanmiddag GEEN Kliederkerk op de Groen van Prinsterer 
Het lukte niet om de kliederkerk die voor vanmiddag in de Groen van Prinstererschool gepland stond, 
tijdig en goed voor te bereiden. 
Daarom is besloten om de Kliederkerkviering van Ichthus samen met de Groen van Prinstererschool 
uit te stellen tot volgend voorjaar, waarschijnlijk op zondag 3 maart 2019. 
Te zijner tijd zullen we u daarvan natuurlijk op de hoogte brengen via de Op Weg en Schakel! 
  
Kliederkerk in de Opgang voor alle wijken: 14 oktober 2018 
Zondagmiddag 14 oktober is er weer een Kliederkerk. Kliederkerk is een soort kerkdienst voor 
gezinnen met kinderen van 0-12 jaar, en andere belangstellenden. De kliederkerk bestaat uit de 
volgende onderdelen: er wordt een Bijbelverhaal verteld, vaak op een verrassende wijze. Dit keer het 
verhaal van Matteüs 10 met als thema Spoorzoeken! Dan gaan (groot)ouders met de kinderen samen 
op allerlei creatieve manieren aan de slag met dat verhaal. Daarna komt alles samen in een korte 
viering, en als afsluiting eten we met elkaar. Dit keer vragen we iedereen die komt iets voor het eten 
mee te nemen. Echt de moeite waard bijvoorbeeld als u met uw kinderen quality-time wilt beleven 
en samen ook eens uitgebreid bezig wilt zijn met Bijbelse verhalen. Ook het ontmoeten van andere 
ouders met kinderen is een groot goed. U ben van harte welkom in de Opgang (Mantingerbrink 199) 
van 15.00-17.00 uur! En neem gerust bevriende gezinnen mee, met of zonder kerkelijke achtergrond! 
  
Sing a new song 
Zondag 14 oktober zingt Vocaal Ensemble Magnificat een Choral Evensong in de Grote Kerk van 
Emmen. Onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema, met orgelbegeleiding van Mattijs de Vreugd, 
zingt het koor feestelijke muziek. Psalm 96 zet de toon: Zing voor de Heer een nieuw lied.  
De vesper begint met muziek van George Dyson met de oproep „Let all the world in ev’ry corner 
sing”. Het Magnificat & Nunc Dimittis zijn geschreven door Bryan Kelly, die gebruik gemaakt heeft 
van ritmes uit Zuid-Amerika. Dat swingt door de kerk. Hierop klinken statige openingsmaten van 
Malcolm Boyle: „Thou, O God, art praised in Sion”. Gevolgd door „Thou wilt keep him in perfect 
peace” op een prachtige melodie, waarop de muziek even statig afsluit.   
Deze gezongen vesper, met ds. Jan Fischer, begint om 17.00 uur.  
De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, zodat wij deze traditie in 
Emmen kunnen voortzetten. 
  
 

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 26 oktober 2018 


