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EERSTE PAASDAG  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroeting door:  Piet en Els Hasper 
Voorganger:  Ds. J. Fischer 
Organist:  Dhr. Dick Swama 
Koorzang:  Ichthuskoor olv Frits Vugteveen 
Trompettist:  Louis Luitjens  
Ouderlingen:   Mw. J. Keim en mw. H. Hendriks 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mw. G. Dost 
Lector:   Dhr. H. Schiere 
Kinderoppas:  Mw. B. Beukers 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:               Dhr. en mw. Altena 
 
AGENDA WEEK 14: (voor zover bekend) 
Wo: 09.30 uur Interieurverzorging: mw. B. Beukers, mw. J. Donker en mw. A. van Vondel 
Wo: 10.00 uur WCK vergadering 
Wo: 13.00 uur Moderamen vergadering 
Do: 09.00 uur  Start tuinonderhoud groepen 1 en 2 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen mw. F. Huizinga en mw. R. Buwalda 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Hollander 
Zondag 8 april: 19.30 uur Film bij familie Misker 
Zondag 8 april: 18.00 uur Clubs 
  
Komende dienst  
Zondag 8 april 10.00 uur in Ichthus, voorganger ds. G. Kajim. 
 
 



Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Dhr. W.Doldersum en mw. G. van Engen. 
  
Uitnodiging 
Vanmorgen na de dienst is er gelegenheid om koffie / thee of limonade te drinken, beneden in de 
Zeihuuv-zaal. U bent allen van harte uitgenodigd! 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  
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. 
  
Opbrengst collectes 25 maart 
1e: voor Kerk in Actie  € 177,76; 2e: voor de Kerk: € 118,10. 
  
De collectes op 8 april zijn voor Diaconie en wijkkas 
  
Giften 
De wijkkas mocht onlangs een gift van € 100,00 en een gift van € 500,00 ontvangen per bank. 
De gulle gevers worden hiervoor hartelijk bedankt! 
Namens de wijkkas, Nelleke van der Kamp. 
  
Helpende Hand 
In mijn brievenbus ontvangen een enveloppe met 50,00 euro van NN. Heel veel dank hiervoor. 
Wij wensen u een goede en gezegende dienst en fijne paasdagen.  
Namens het team van ‘De Helpende Hand’ Nolly Feenstra. 
  
Expositie 
Er hangen beneden in de Zeihuuvzaal aquarellen van Dick de Olde. Ze zijn erg mooi.  
Kom maar eens naar beneden om ze te bewonderen. 
Sieka Tiemersma 
  
Film: ’Risen’  08 april 2018, 19.30 uur  
Op deze eerste zondag na Pasen, bieden we de mogelijkheid om de prachtige en indrukwekkende 
film Risen te bekijken. 
In de voormalige showroom bij Ans en Gerrit Misker hangt een groot scherm en er is zitruimte voor 
ongeveer 30 bezoekers, om daar met elkaar een film te zien.  
Na afloop is er een nazit met hapje en drankje en de mogelijkheid om inhoudelijk nog even na te 
praten over de film. 
De film gaat over de kruisiging en opstanding van Jezus, een verhaal dat veel vaker verfilmd is.  
 Maar in deze film uit 2016  is de gebeurtenis van de kruisiging én de opstanding  van Jezus te zien 
door de ogen van een Romeinse officier. 
Er gaan geruchten door de stad dat de gekruisigde man uit Nazareth toch de Messias zou zijn en dat 
hij na drie dagen weer zou opgestaan zijn uit de dood. 
Nadat het lichaam van Jezus  uiteindelijk uit de verzegelde tombe verdwenen is, ontrolt de film zich als 
een moderne detective tegen een historisch decor. 
De Romeinse onderzoekers willen de onderste steen boven hebben. Ze zoeken naar fysieke bewijzen 
wat er nou precies is gebeurd en de volgelingen van Jezus worden verhoord. 
Het is ook nu nog één van de ongeloofwaardigste aspecten van het Christendom: Jezus is echt 
opgestaan uit de dood. 
Plaats: Voormalige garage Misker, Odoornerweg 4, Emmen.  
Opgave graag via de lijst op de zuil, of per mail aan geawarringa@planet.nl 
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Musical Spiegels eindelijk in Emmermeer: 
zet het alvast in de agenda! 
Gospelkoor ‘Onze Opdracht’ uit Dwingeloo is al jaren een veelgevraagd gezelschap. Bekend van 
musicals als ‘Jozef de dromenman’ en ‘Levend Water’, komt het koor deze keer naar Emmen met de 
door hen geproduceerde musical ‘Spiegels’. Opnieuw wordt de hoofdrol gespeeld en gezongen door 
Auke Mennega.  
De Spiegel tovert alledaagse verhalen uit een vat vol gelijkenissen, ooit door Jezus verteld. Deze 
spiegelverhalen waren een manier om Gods bedoelingen duidelijk te maken.  
Dus kijk goed en spits je oren! 
Wie: Gospelkoor ‘Onze Opdracht’, onder leiding van Centinus Lubberts.  www.onzeopdracht.nl   
Waar: Ichthus Emmermeer, Walstraat 21, 7815 RA  Emmen  
Wanneer: zondag 27 mei 2018, 19.00 uur.  
De toegang is vrij, het geven van een gift ook. 
  
  
Boekenmarkt 
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur 
in Ichthus. 
Uw overtollige boeken, Cd's, Dvd's en legpuzzels kunt u iedere woensdagmorgen inleveren tussen 
10.00 -11.00 uur 
in Ichthus. Ook zondag kunt u ze meenemen. 
Een datum om alvast in uw agenda vast te leggen. 
De boekenmarktcommissie. 
  
SYMPOSIUM OVER  
(OORLOGS)TRAUMA EN NETWERKBIJEENKOMST  
-   voor vrijwilligers of medewerkers die omgaan met vluchtelingen/asielzoekers/statushouders 

met een trauma.  
-  lezing door Nanda de Bruin en Annemarie Klok: wat is trauma en hoe ga je ermee om? 
- interview van Uyen Lu (Vietnamese bootvluchtelinge) en Nour Saadi (vluchtelinge uit Syrië) 

door Helene Westerik:  hoe benader je vluchtelingen, wat kan je beter niet vragen, hoe 
behulpzaam is hulp etc.?  

-  koffie/thee vooraf en een hapje/drankje nadien. 
Op 12 april van 15.00 - 19.00 uur. 
Locatie: Rensenpark Emmen, Hoofdstraat 18 (Stichting Cho, restaurant het Paviljoen).  
Toegang is gratis. Aanmelden via: veerkracht2018@ziggo.nl  
Nadere informatie: 06-28784992. 
____________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp tel. 640035 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 27 april. 
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