
Zondag 25 maart 2018 
Week 13 Jaargang 20
  
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Hollander 
Voorganger:  Ds. M.E.  Kauffman 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Heren: Tj. Reitsma en J. Tiemersma 
Diakenen:  Dhr. en mevr. Dost 
Lector:   Mevr. J. Keim 
Oppasdienst:  Mevr. B. Beukers 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:               Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
 
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma. 14.00 uur: Achterom 
Ma. 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: Gré Venema, Jantiena Strockmeijer, Jolanda Donker   
                                                            En Gea Warringa                                                             
Vr:  10.00 uur: Dienst Heidehiem, voorganger Ds. G. Kajim, organist: de heer G. Ziengs 
Vr.  13.30 uur: Schakel vouwen:    Dhr. en mevr. Hasper 
                         Schakel bezorgen: Mevr. G. Venema 
 
Komende diensten:  
Witte Donderdag 29 maart: H.A.  Ds. Janneke de Valk 
Goede Vrijdag 30 maart: Ds. G. Kajim  
Zondag 1 april 10.00 uur. Voorganger: Ds. J. Fischer. 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr. L. A.  Akker-Schepers,  Beentepol 39, 7815 KB Emmen 
Dhr. en mevr.  Broekman, Kolhoopstraat 53, 7811 GD Emmen 
  
Opbrengst van de collectes van 18 maart:                             
1e voor Kerk in Actie € 172,15, 2e wijkkas € 139,30    
                                     
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. Palmpasen (25 maart)  en 1e Paasdag is er oppasdienst! 

 

ZWO-nieuws 
*Van de boekenmarkt ontvingen we een bijdrage van  
€ 400,00 voor de Stichting naar school in Haïti.  
Heel hartelijk dank hiervoor. 
*Ruim 100 paasgroeten zullen hun weg vinden naar gedetineerden. Hartelijk dank dat u aan hen 
denkt. 
*Vanaf 1 april kunt u de zendingsbusjes (ook eventueel oude busjes van andere jaren) weer inleveren. 
De ZWO-commissie, Jannes Hut, voorzitter 
  

 

Vanavond om 19.00 is er in de Opgang een Taizégebedsdienst. Deze dienst wordt georganiseerd 
door de PG Emmen-Zuid ‘De Opgang” en de Baptistengemeente ‘De Bron’ in de wijkgemeente 
Bargeres te Emmen.  
 

https://maps.google.com/?q=Beentepol+39+7815+KB+Emmen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Kolhoopstraat+53+7811+GD+Emmen&entry=gmail&source=g


Vroeg op Pasen Viering Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag 1 april a.s. een bijzondere 
viering plaats bij en in de Grote Kerk te Emmen. Deze viering is voorbereid en wordt uitgevoerd door 
leden van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen. Buiten wordt om 7.20 uur het 
Licht van Pasen ontstoken aan een open vuur  en worden paasliederen gezongen. Binnen is er een 
korte viering en kunnen alle afgevaardigden van de verschillende kerken een lichtje aansteken. Dit 
licht van Pasen  wordt door de vertegenwoordigers meegenomen naar hun eigen dienst of viering en 
zo over geheel Emmen verspreid.  Na afloop is er koffie. Altijd weer een indrukwekkend en blij 
gebeuren!!! 

  
Paaswake 2018 in de Grote kerk 
Een bijzondere gebeurtenis in de avond en de nacht van Stille Zaterdag op de zondag van Pasen. De 
PG Emmen Zuid organiseert samen met de andere pg-kerken in Emmen een PAASWAKE in de Grote 
Kerk. De kerk is open vanaf 19.00 uur en tot ongeveer 22.00 uur is het stil in de kerk. Er branden 
kaarsen, er staan iconen opgesteld, maar verder is het vooral stil.  Zo vanaf 22.00 uur komen de 
mensen binnen voor de STILLE ZATERDAG VIERING die om 22.15 uur begint. Een viering die wordt 
voorbereid en ook uitgevoerd door vier predikanten van de PG Emmen: Menzo Rappoldt, Gerben 
Kajim, Jan Fischer en Rob Wijnsma. Na de viering is er elk uur een liturgisch moment van ongeveer 
10 minuten. Verder is er stilte, soms muziek, en ook gebeuren er tijdens de nacht bijzondere dingen. 
Wat dat is dat merkt u wel als u ergens in de nacht even binnenloopt. In de kerk wordt niet of heel 
zachtjes gesproken. Dit om de stilte en de rust niet te verstoren. In de kerkenraadskamer is dat 
anders. Daar kan gepraat worden en daar is ook koffie en thee. Het thema van de nacht is 'JIJ EN IK'. 
En er zijn ook raakvlakken met Paas-Challenge 2018 waarbij een groep jongeren, zo tussen de 13 en 
18 jaar, door Emmen 'zwerven'. Een soort van 'Wie is de Mol' maar dan gericht op de nacht voor 
Pasen en het Paasfeest. Kijk op de websites voor meer informatie. (Of in Op Weg blz. 11) 
  
MUZIEK IN DE OCHTEND SCHEMERING 
In de nacht van Stille Zaterdag naar de zondag van Pasen begint tussen kwart over vijf en half zes 
'Muziek in de Ochtend Schemering'. De gehele nacht ligt het kruis uit Taize in het midden van de kerk. 
Op en naast het kruis branden lichtjes. Tijdens de ’Muziek in de Ochtendschemering' zitten de 
mensen die er bij zijn om het kruis en luisteren naar passende muziek. Soms kan er ook mee worden 
gezongen. Muziek wat past bij het 'kantelpunt' tussen het verdriet en ingetogenheid van de Paaswake 
en de blijdschap van het Paasfeest. Het 'Muziek in de Ochtend Schemering' wordt afgesloten met het 
zingen van het 'Gott stärke dich'.  
  
Vanmiddag de Vastenwandeling. 
Na het ‘carpoolen’ vertrekken we om 13.30 uur met auto’s vanaf de Opgang en gaan dan richting de 
oude kerk in het centrum van Odoorn. En in die omgeving begint de wandeling die zo’n 9 a 10 
kilometer lang is en zo’n 2,5 uur zal duren. Als men weer terug is in Odoorn rijden we weer naar 
Emmen. Tijdens de wandeling is er speciale aandacht voor de Mattheus Passion. Opgeven van 
tevoren is niet nodig. En neem indien mogelijk een auto mee naar de Opgang. Info bij Roel Bosch, 
659701. 
 
Zangdienst JESUS CHRIST SUPERSTAR in Erica 
Op Goede Vrijdag, 30 maart 2018 om 19.00 uur vindt in de Protestantse Kerk “Het Kruispunt” 
Heidelaan 2 te Erica een bijzondere dienst plaats. 
Zanggroep Joy uit Vriescheloo verzorgt dan een programma met Bijbellezingen en samenzang waarin 
stil wordt gestaan bij het lijdensverhaal van Jezus. Er worden delen gezongen uit de bekende musical 
Jesus Christ Superstar met de aansprekende melodieën en indrukwekkende teksten. 
 
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 27 april. 
  
 


