
Zondag 11 februari 2018 
Week 7 Jaargang 20
  

Begroeting door:  Dhr. en mevrouw Pinkster 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames . A. Wubs, E. Jipping, J. Alberts en dhr. T. Reitsma 
Diakenen: Dames G. Venema, T. Luchies, N. van der Kamp, G. Dost, G. Kloese en                  

dhr.   G. Dost 
Lector:   Mevr. D. Post 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:               Dhr. en mevr. Venema 
 
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma. 14.00 uur: Achterom 
Ma. 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Di:   19.30 uur: Ontmoetingsavond wijk 2, 4 en 5 
Wo. 19.30 uur: Kleine Kerkenraad 
Do.  08.30 uur: Interieurverzorging: G. Venema,                        J. 
Strockmeijer, J. Donker en G. Warringa                   
Vr.  13.30 uur: Schakel vouwen: Dhr. en mevr. Hasper 
                         Schakel bezorgen: Dhr. J. v.d. Molen 
 
Komende diensten: Zondag 18 februari 10.00 uur,      
Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma   
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr. J. Kuipers,  Middenhaag 433, 7815 LG Emmen. 
Dhr. en mevr. Kroeze,  Peyserhof 7, 7824 CM Emmen. 
  
  
Opbrengst van de collectes van 4 februari:  1e werelddiaconaat € 201.80, 2e PGEmmen  € 92,65 

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.  

Ook dit jaar weer van harte welkom op de drie Ontmoetingsavonden! 
Ook dit jaar zullen er weer drie (wijk)ontmoetingsavonden plaatsvinden. Drie avonden waarop wijken 
van ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim samen in gesprek zullen gaan met elkaar en 
met de beide predikanten rond het thema: de zorgzame kerk. Drie avonden met ruimte voor 
gezelligheid en voor gesprekken over leven, geloof en kerk. De avonden zullen plaatsvinden op: 

Dinsdag 13 februari voor de wijken 2, 4 en 5 
Woensdag 21 februari voor de wijken 3, 7 en 8 
Donderdag 22 maart voor de wijken 1, 6 en 9 

Als het goed is hebt u allen daarvoor een uitnodiging gehad. Maar ook als u die niet ontvangen hebt, 
bent u van harte welkom op de avond van uw eigen wijk, maar als dat niet uitkomt natuurlijk ook op 
een van de andere avonden. De avonden vinden plaats in de Zeihuuvzaal in Ichthus en beginnen om 
19.30 uur. Als u vervoer nodig hebt voor de avonden, bel of mail dan gerust even met ds. Janneke de 
Valk-Boerma (645673, jannekedevalkboerma@gmail.com) of ds. Gerben Kajim (546017, 
g.c.kajim@hetnet.nl) 
  

https://maps.google.com/?q=Middenhaag+433+7815+LG+Emmen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Peyserhof+7+7824+CM+Emmen&entry=gmail&source=g
mailto:jannekedevalkboerma@gmail.com
mailto:g.c.kajim@hetnet.nl


WO-nieuws Zendingsbusjes: Deze zullen op 11 en 18 februari worden uitgedeeld. We zamelen geld 
in voor de stichting Naar school in Haïti van Marijke Zaalberg. Het motto van deze stichting is: Het 
volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede. Het geven van onderwijs gaat hand in 
hand met het bieden van medische zorg aan kinderen. Zo zijn er nevenactiviteiten als: het verstrekken 
van maaltijden aan schoolkinderen, het uitdelen van kleding en schoenen, het begeleiden bij de 
persoonlijke hygiënische verzorging, de aanleg en onderhoud van een moestuin en de mensen leren 
hoe ze dit zelf kunnen doen. In de dienst van 18 februari zal een korte presentatie gegeven worden 
door de heer van Dam, vrijwilliger bij de stichting.  Als u zelf al meer wilt lezen/bekijken over deze 
stichting en haar werk ga dan naar de website: www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl  Namens de ZWO, 
Jannes Hut 

Nieuwingekomen:  

Mevr. Bärbel van Veenen-Reis is weer komen wonen aan Picardtstraat 26, 7815 VR. 

Zij heeft te kennen gegeven weer deel te willen nemen in onze Ichthusgemeente. We heten haar dus 

van harte welkom. 

  

Verhuizing: 
Mevrouw A. Leferink-Sierink woont nu in Holdert. Kamer 109. 
  
Bedankjes: Hartelijk dank voor de bloemen en het medeleven die ik van de gemeente mocht 
ontvangen. Het herstel verloopt voorspoedig. Vriendelijke groet Tiny Bakker 
  
Hartelijk dank, 
Zoals jullie afgelopen zondag in de Schakel hebben kunnen lezen, stopt Geert Wubs als 
preekvoorziener. Geert heeft zeven jaar met veel inzet de diensten in Ichthus voorzien van 
gastpredikanten tot tevredenheid van de gemeente.  
Geert, namens de kerkenraad, hartelijk dank voor het vele werk dat je verzet hebt gedurende deze 
tijd. Met veel zorgvuldigheid heb je deze klus geklaard. 
Fijn, dat Herman van der Kamp deze taak heeft overgenomen. Herman heel veel succes.  
Met een hartelijke groet, Hennie Hendriks-Niers, scriba  

In de oecumenische dienst van 21 januari was de collecte  bestemd voor het Praatcafé . 
De opbrengst van deze collecte was ruim 360 euro. 
Hiervoor wil ik u allen hartelijk danken. 
Het praatcafé is een onderdeel van het Gilde en organiseert twee keer per week een middag voor 
vluchtelingen en asielzoekers, die de taal graag willen oefenen. Dit doen we met een groep 
Nederlandse vrijwilligers. 
Veel van deze mensen hebben nog geen verblijfsvergunning en hebben dus ook geen recht op 
taalles. 
Toch zijn sommige mensen hier al heel lang, soms zelfs meer dan 10 jaar. Dan is de taal de enige 
mogelijkheid om contact te hebben met de mensen om je heen. 
We vinden het daarom heel belangrijk dat er ook voor deze mensen een mogelijkheid is om contact te 
hebben met Nederlandse mensen en samen met hen de Nederlandse taal te oefenen en iets over de 
Nederlandse cultuur te leren. 
Met het geld van de collecte kunnen we weer een heleboel gezellige middagen organiseren.                   
Lenie Renkema. 
  
Ruimer kinderpardon: Half januari is Kerk in Actie gestart met de petitie “Ze zijn al thuis”  Als kerken 
staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig 
terug", zegt Karel Jungheim, specialist vluchteling bij de Protestantse Kerk. De Kinderombudsman 
wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en 
schadelijk is. Daar moet beter naar geluisterd worden", vindt Jungheim die het belang van deze 
kinderen noemt als belangrijkste reden om als kerken in actie te komen voor een ruimer kinderpardon.  
Kerk in actie vraagt de kerken en hun gemeenteleden om de petitie te ondertekenen. Dit kan via de 
website: www.kerkinactie.nl/zezijnalthuis        De diaconie. 
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Boekenmarkt: 
Onze voorjaars-boekenmarkt komt eraan. Wij houden de markt op zaterdag 3 maart a.s. van 9.00-
14.00 uur in ons kerkgebouw “Ichthus. 
Naast diverse boeken verkopen we ook Cd’s, Lp’s Dvd’s, legpuzzels en daar we ook aan een 
rustpauze denken hebben we ook een kopje koffie/thee met wat lekkers te koop en kunt U dit nuttigen 
in onze gezellige “Grand Café” 
We hopen dat velen van U deze markt komen bezoeken en natuurlijk gezellig rondneuzen en 
uiteindelijk ook het een en ander meenemen. 
Graag tot ziens.  De Boekenmarkt-commissie “Ichthus “ 
  

 

 
 
Weet U waar dit houten doosje te vinden is in Ichthus? 
Het antwoord is: in de hal van de kerk, aan beide zijden op de stenen kolommen. Misschien is het 
goed dat we hier nog eens op wijzen, niet iedereen weet van het bestaan van deze houten bakjes 
(met gleuf bovenin)  
 
Het zijn de bloemenbusjes en sommige mensen doen daar trouw iets in. Hartelijk dank daarvoor. 
Van de opbrengst daarvan kunnen we iedere zondag 2 boeketten bloemen kopen. Deze bloemen 
worden na afloop van de kerkdienst gebracht naar iemand die een bloemetje nodig is. 
 
Graag brengen we dit eens een keer extra onder de aandacht, zodat de wekelijkse opbrengsten iets 
omhoog gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres Website: www.Ichthus-Emmermeer.nl  
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com             
Els Hasper, tel. 614124 Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                      
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774.                                                                     
Kopij vóór 23 februari. 
  
 
  
 


