
Zondag 9 september 2018  Week 37 Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Dames J. Tjeerdsma en G. de Wit 
Voorganger:  Ds. E. Akkerman 
Organist/pianist Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Dames J. Keim en J. Alberts 
Diakenen:  Dames F. Boerhof en N. v.d. Kamp 
Lector:   Mevr. F. Breekveldt 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:            Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthus koor 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3  G. Venema, J. Donker en G. Warringa 
Vr.        13.30 uur: Schakel vouwen:  N. Feenstra en J. Boeijenga                        
                   Schakel bezorgen: Mevr. A. Knigge 
  
Komende diensten:  
Zondag 16 september 10.00 uur,  
Voorganger: Ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Oosterhesselen. 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   

 Dhr. L. Lassche en mevr. J. Springer-Thijs  in de Zuidermarke.  
 

Opbrengst van de collectes: 26 augustus: 
Diaconie € 224,81, wijkkas € 192.37 
2 september openluchtdienst: 1e: € 1056,13   2e € 900,55  

Opbrengst collecte open luchtdienst in het Rensenpark                                                                             
De collecte tijdens de openluchtviering was voor Stichting Paardrijden Gehandicapten 
Emmen  (SPGE). Het doel van de stichting is het paardrijden mogelijk te maken voor mensen met een 
beperking. Dit geldt voor alle beperkingen, zowel lichamelijk als verstandelijk of psychiatrisch, of een 
combinatie daarvan. Ook deze mensen moeten de mogelijkheid hebben om hun sport of hobby uit te 
oefenen. Paardrijden is sport die het lichaam in betere conditie brengt of vertraagt de achteruitgang. 
Bovendien heeft de omgang met het paard veel positieve neveneffecten. 
Aangepast paardrijden bij de SPGE zorgt voor contact met andere ruiters, verhoogt het gevoel voor 
eigenwaarde en versterkt de band met de natuur. Elke ruiter weet het, gedragen worden door een 
paard werkt ontspannend, zowel lichamelijk als geestelijk. De SPGE verzorgt paardrijden voor jong en 
oud. 
De opbrengst van de collecte was € 1056,13. Een prachtig bedrag waarvoor we iedereen willen 
bedanken.  

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.  
   
De Viersprong 
Hierbij doe ik een oproep voor opgave voor de 4- sprong. 
Tot nu toe zijn er te weinig aanmeldingen om deze te laten starten; dus als u het belangrijk vindt dat 
de 4- sprong wel doorgaat en het fijn vindt om met andere gemeenteleden in gesprek te gaan over 
algemene en inhoudelijke onderwerpen, en om met elkaar wat liederen te zingen en om gezamenlijk 
een lunch te gebruiken, kortom, om gemeente te zijn, geef u dan op, op de zuil in de hal van 
Ichthus,  of bij Gea Warringa tel. 647677 of Jaap Tiemersma tel. 648601. 



De data die in de programma krant staan zijn dus nog niet definitief. Wel dat het op de eerste 
donderdag van de maand om half elf zal plaats vinden. En wel in de maanden oktober, november en 
februari en maart. 
Zodra we meer weten over het wel, of spijtig, niet doorgaat, krijgen degenen die zich hebben 
opgegeven persoonlijk bericht. Natuurlijk wordt dat ook in de Schakel vermeld. 
Jaap Tiemersma. 
  
Aan de gemeenteleden, 
Zondag 23 september wordt in de dienst afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers, t.w.  
Hilly Klein ouderling, Gerdien Kloese en Tineke Luchies diakenen. Gré Venema en Hennie Hendriks 
zullen hun ambtstermijn verlengen.  
Op dit moment zijn er geen nieuwe kandidaten voor ambtsdragers om te bevestigen. Mochten er nog 
gemeenteleden zijn die zich kandidaat willen stellen, dan van harte aanbevolen. Graag even contact 
opnemen met de voorzitter, Gea Dost. tel.0642101077    
Na de dienst is er koffiedrinken met een feestelijke traktatie. Hiervoor wordt een ieder van harte 
uitgenodigd, opdat we met hernieuwde krachten het kerkelijk seizoen in kunnen gaan. 
Graag begroeten wij u/jou van harte in de dienst en bij de koffie. Met een hartelijke groet, 
Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba  
 
Bedankjes: 
 -Beste mensen, Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, kaarten en telefoontjes die ik van jullie 
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in Verzorgingshuis “De Weyert” in Dwingeloo. Sinds 
donderdagmiddag 23 augustus ben ik weer thuis. Nu nog een aantal weken thuis revalideren, daarna 
hoop ik mijn plekje in Ichthus weer in te nemen. 
Hartelijke groet, Rie de Vries. 
 
-De protestantse gemeente Ichthus willen we hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die bij ons 
gebracht  werden op 26 augustus jl. We zijn er erg blij mee, het voelde als een warme deken om ons 
heen. We genieten er nog steeds van. Johan en Leny Oosterheert 
  
Extra collecte 23 september Tanzania Werkgroep Emmen 
Op 23 september zal er een extra collecte voor dit doel worden gehouden. 
Op 1 mei jl. overleed ons commissielid Berend Pluister. Hij was vele jaren actief binnen de 
zendingscommissie (ZWO). In hem verliezen we een betrokken en bevlogen commissielid. Velen van 
u zullen ook bekend zijn met de Tanzania Werkgroep Emmen, die hij in 1975 begon samen met zijn 
vrouw Griba, die in 2000 overleden is. 
De kinderen en kleinkinderen van Berend willen graag de laatste wens  van Berend uitvoeren door de 
250 naaimachines die reeds ingezameld en opgeknapt zijn, naar Tanzania te verschepen. Dat is een 
kostbaar proces waarvoor elke euro welkom is. Daarna zal de werkgroep worden opgeheven omdat er 
geen mensen zijn die dit werk kunnen voortzetten. Helpt u mee deze laatste wens mogelijk te maken? 
Als u liever een bijdrage overmaakt kan dat naar rekeningnummer NL21 RABO 0125 7796 74 ten 
name van Tanzania Werkgroep Emmen. Alvast hartelijk dank. 
De diaconie en ZWO Ichthus-Emmermeer. 
  
Giften: 
Via mevr. Doeve kregen we van NN een bedrag van € 20,00   
Heel veel dank hiervoor. 
In mijn brievenbus van "een dankbaar gemeentelid" € 10,00 . 
Ook hiervoor heel veel dank. 
Het team van : De Helpende Hand " 
  
-Ontvangen via de bank een gift van € 50,00 voor de wijkkas. 
Hartelijk dank! 
  
Nieuw binnengekomen in onze wijkgemeente: De heer F.H Berghout, samenwonend met                                           
mevr. L. Reinders, Angelsloerdijk 137. 
 
Voor het zevende achtereenvolgende jaar gaat er deze week weer een cursus sacrale dans van 
start, o.l.v. Joke Vuurboom. 
De eerste bijeenkomst is a.s. dinsdagmiddag, van14:00 tot 16:00 uur. 



We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo ontstaat er een 
prachtige ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze er tussen voor een kopje 
thee of koffie. 
 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. 
  
Boekenmarkt: 
Onze najaars-boekenmarkt wordt  DV gehouden op zaterdag 6 oktober a.s., in Ichthus. De markt is 
open van 9.00-14.00 uur. We verkopen boeken in allerlei soorten en maten, Legpuzzels, Cd's, Dvd's, 
Lp's. 
Na het snuffelen de benen wat rust gunnen kan onder het genot van koffie, thee of chocolademelk al 
of niet met koek. 
Graag tot ziens ! De boekenmarktcommissie. 
 
Uitnodiging  

Aan alle vrijwilligers van Ichthus,  

Beste mensen,  
Op vrijdag 5 oktober a.s. om 18.00 uur zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente een barbecue 
bij de kerk worden gehouden. Er zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden.  
Een ieder is van harte uitgenodigd voor deze barbecue.  
Opgave bij Gré en Jan Venema, graag voor 3 oktober, tel.: 615291 of mailen naar venkal@ziggo.nl 
Een hartelijke groet, namens het moderamen, Hennie Hendriks. 
 
Wandeling voor vrede 
Een aantal levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties vormen samen een Ambassade 
voor de Vrede in Emmen. Zij organiseren op zondag 23 september van 14.00 -16.00 uur een 
Wandeling voor Vrede met als thema ‘Elkaar vinden’. Hieraan nemen vertegenwoordigers van 
verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke organisaties deel: christenen, moslims, joden, 
humanisten, e.a. De wandeling is onderdeel van de landelijke Vredesweek van 15 t/m 23 september 
2018, een initiatief van PAX. De wandeling begint bij de ingang van het Rensenpark en voert langs 
plekken en gebouwen als de Stolpersteine, het gebouw van moslimorganisatie ICC, de synagoge, het 
Leger des Heils, de Vrijmetselaars, de Grote Kerk, het Boeddhistische atelier, om te eindigen bij Cho 
in het Rensenpark. Bij elke plek wordt even kort stilgestaan bij het karakter van die plek of organisatie. 
De gezamenlijke wandeling drukt uit hoe we als mensen met een verschillende levensovertuiging 
elkaar moeten proberen te vinden en samen op te trekken in plaats van elkaar te veroordelen of te 
bestrijden. Iedereen is welkom om mee te lopen.  
Gaarne opgave bij Hennie Hendriks, mail henniehendriks@zonnet.nl 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                             
Iena Pals  tel. 618687  Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                       
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                                                                                               
tel. 619774. Kopij vóór 14 september. 
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