
De Schakel Zondag   8 oktober 2017     Week 41     Jaargang 19  

 

Begroeting door:  Mevr. G. Pinkster en dhr. H. Pinkster                   
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr.  J. Alberts, mevr. E. Vos, dhr. H. Hollander en dhr. H. van der Kamp 
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof, dhr. J. Hut, mevr. M. Hut, mevr. G. Venema, mevr. G. Kloese 

en mevr. T. Luchies 
Lector / Lectrice Dhr. H. Schiere 
Oppasdienst:    Mevr. G. Dost 
Kindernevendienst: ? 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Zo: 18:30 uur Club 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di:  19.00 uur Schilderen Psalm 23 (bij Sieka Tiemersma) 
Wo:   8.00 uur Meditatieve wandeling Jorwert 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. G. Venema, mevr. J. Donker, mevr. J. Strockmeijer  

en mevr. G. Warringa 
Do:    13.30 uur Moderamen 
Do:    19.30 uur   Toerustingsavond Evangelisch Werkverband 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. G. Huizinga en fam.  Altena  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. D. Warringa 
  

Komende diensten  
Zondag 15 oktober in Ichthus om 10.00 uur met ds. G. 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..... 
Mevr. Dokter en mevr. Feyen. 
  
50 jarig huwelijk 
Op 3 oktober vierden Jan en Hennie Feunekes hun 50-jarig huwelijk. Hartelijk dank voor de bloemen 
die hen wedren aangeboden door de Ichthus-gemeente.  
Op 6 oktober vierden Tinus en Femmy Boerhof hun 50-jarig huwelijk. 
 
Opbrengst collecte zondag 1 oktober 
De opbrengst 1e collecte € 160,25 (Aleh) en  2e  € 135,00 (wijkkas). 
  



Deurcollecte 15 oktober 
Op diverse plaatsen in de wereld zijn door natuurgeweld mensen in de problemen gekomen en 
hebben alle hulp nodig die maar mogelijk is. Daarom vraagt de Diaconie U om een bijdrage voor het 
Rode Kruis die op al deze plaatsen actief is. Dit willen we graag doen in de vorm van een extra deur 
collecte na de dienst van 15 oktober 2017. 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan. 
  

Giften 
In de maand augustus hebben wij naast de vaste bedragen van onze donateurs € 450,00 extra 
gekregen. Heel veel dank hiervoor. We kunnen hier weer bijna een maand mee vooruit. 
Ook dank voor de producten die we in de mand mogen aantreffen. Ook met deze producten uit de 
basis van het pakket kunnen we onze gelden een beetje op pijl houden.  
Een goede en gezegende dienst gewenst.                                             Het team van „De Helpende Hand" 
  

Schilderijen Zeihuuv-zaal over de herfst 
In de Zeihuuv-zaal en in de garderobe beneden hangen in de maand oktober schilderijen in acryl en 
aquarellen over de herfst.  Ik hoop dat u er met plezier naar kijkt. Ze zijn gemaakt door Sieka 
Tiemersma. 
  

Uitnodiging 
Met Kerst zijn sommige onder ons alleen. In de tijd van vreugde warmte en licht voel je je dan 
eenzaam. Ik heb het plan opgevat om zo U wilt een van de kerstdagen samen te eten. In overleg 
welke dag we dat gaan doen en ook in overleg wat een ieder mee neemt kunnen we het gezellig 
samen opeten. 
Als U dit wat lijkt kunt zich opgeven bij Nolly Feenstra (tel. 612676), daarbij graag ook de dag die U 
wilt komen en dan is het de meeste stemmen gelden. Vol verwachting kijk ik uit naar Uw reacties.  

Vriendelijke groeten, Nolly. 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers en pastoraal bezoekers 
Volgende week zondag 15 oktober zullen we in de dienst afscheid nemen van enkele ambtsdragers 
t.w. Harrie Beukers, Herman van der Kamp, Louis Luitjens, Hans Hollander en Jannes Hut. Gelukkig 
mogen we ook enkele mensen bevestigen of zegenen in hun ambt of bediening. Zo zal Nelleke van 
der Kamp worden bevestigd als diaken en zullen Sieka Tiemersma en Hans Breekveldt worden 
gezegend voor hun werk als Pastoraal bezoeker in de nieuwe opzet van het pastoraat. Een extraatje 
in deze dienst is dat we twee organisten/pianisten zullen hebben. Te weten Anton Stulp en Bennie 
Klinkhamer, broer van ons gemeentelid Tineke Alberts. Bennie Klinkhamer is te gast in Emmen en dat 
was een mooie kans om samen met zijn vriend en oud mede-organist in Balk, Anton Stulp, een dienst 
te begeleiden. Dat zal volgende week zijn. Al met al een bijzondere dienst, waarvoor wij u allemaal 
van harte willen uitnodigen! En neem gerust vrienden, vriendinnen of familie mee! 
  
Geef kleur aan Psalm 23  (De Heer is mijn Herder) 
Onder leiding van Sieka Tiemersma is er gelegenheid om samen te schilderen. Als thema is gekozen 
Psalm 23. Het geschilderde over Psalm 23 zal in de kerkdienst van 5 november aan de orde komen en 
getoond via de beamer.   
Je hoeft beslist niet te kunnen tekenen! Het gaat om jouw verbeelding van Psalm 23.  Je kunt een 
illustratie/plaatje/voorbeeld/foto of je eigen inspiratie gebruiken en alvast een schetsje maken. 
Als er meer tijd nodig is dan één dagdeel, dan kan de dinsdagavond en woensdagmorgen geschilderd 



worden; maar men kan natuurlijk ook alleen de dinsdagavond of alleen de woensdagmorgen komen. 
Er kan geschilderd worden op : dinsdag 10 oktober (19.00 - 22.00 uur) of/en op woensdag 11 oktober 
(9.00 - 12.00 uur). 
Inlichtingen en opgave bij Sieka Tiemersma (tel. 648601) of  
aanmelding via de zuil in de hal of per mail jtiemersma@gmail.com 
  
Israël–avond in de Opgang 
Op maandag 9 oktober a.s. vindt er in de Opgang, Mantingerbrink 199 een Israël – avond plaats. 
N.a.v. de jaarlijkse Israëlzondagwillen wij nadenken over de vraag wat het betekent dat we als Kerk 
„onopgeefbaar verbonden zijn met Israël” zoals dat in de Kerkorde van onze Protestantse Kerk 
omschreven staat. Dr. Piet van Midden, Israëlkenner en voorzitter van het OJEC (Overlegorgaan 
Joden en Christenen), zal hierover een inleiding houden. Aansluitend is er gelegenheid tot gesprek 
met de referent en met elkaar. De avond begint om 20.00 uur, toegang  is gratis. Van harte welkom! 
  
Nieuws-  & actualiteitencafé in de Opgang 
Donderdag, 12 oktober, is er weer een Nieuws- & Actualiteiten Café in de Opgang. Elke tweede 
donderdag van de maand praten over de actualiteit van de dag. Het zal donderdag vast gaan over de 
nieuwe regering, over Trump, over het aftreden van de Minister van Defensie, de aanslag in Las 
Vegas, over de Gemeenteraadsverkiezingen, over het klimaat en nog over veel meer. De nootjes 
staan op de tafels. En de kranten liggen er ook.  
Loop even binnen, schuif aan en praat mee. Vanaf 19.30 uur in de Opgang. Iedereen is hartelijk 
welkom! 
  

Mededeling Evangelisatiecommissie PKN Nw-Weerdinge/Roswinkel 
Op zondag 15 oktober om 19.00 uur hoopt de Psalm Project een avond bij ons in de kerk te 
verzorgen. Meer info over deze groep: (You Tube Psalm Project). 
Aangezien er in de kerken in omgeving al verscheidene posters zijn verspreid, willen we u er op 
wijzen om zo gauw mogelijk een gratis kaartje te reserveren via: www.zingenindekerk.nl. 
Wees er snel bij want: Vol is vol!!!  Graag tot ziens op 15 oktober. 
Een hartelijke groet namens de Evangelisatiedienstcommissie. 
  

Jubileumconcert Magnificat 
Vocaal Ensemble Magnificat Emmen bestaat dit jaar 25 jaar en dit mag gevierd worden! Deze groep 
enthousiaste zangers voelt zich thuis in de Engelse Anglicaanse koortraditie. 
Op 14 oktober 2017 zal het koor een jubileumconcert geven met o.a. De uitvoering van het Gloria van 
John Rutter en met werken van o.a: G. Faure, M. Durufle, C. Franck, J. Haydn en J. Rutter. 
Met medewerking van Martine Salomons, Jan Lenselink, het Brass Ensemble Noord Nederland en 
Haydn's Strings belooft het een echt feest te worden. Het concert wordt gegeven in de Grote Kerk in 
Emmen. De kaarten kan men verkrijgen via de website,  
kaartverkoop@magnificat-emmen.nl, The Readshop XL Vermeer, Emmen of via de koorleden.  
  

 



Kinderkoor Cantiamo  
We beginnen weer met de repetitie van de kerstmusical. Zit je op de basisschool en wil je ook een 
keer in een kerstmusical meespelen, dit is je kans! 
We gaan leuke liedjes en een toneelstuk te leren. Dit is op woensdag 18 okt., 8, 15, 22, 29 november 
en 6,13 december om 17:45 t/m 18:30 uur in het Anker, Distelvink in de Rietlanden.    
Voor opgave en informatie: AgnesDubbelboer@gmail.com.  
  
   
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 20 oktober 2017 


