
Zondag 27 januari 2019 
Week 5 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dames G. Wanders en A. Sijbom 
Voorganger:  Ds. K.H.W.  Klaassens 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. H. Hendriks en dhr. J. Tiemersma 
Diakenen:  Dames F. Boerhof en N. v.d. Kamp 
Lector:   Dhr. G. Renkema 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:  Dhr. H. Beukers en mw. J. Staal 
 
Agenda: (voor zover bekend) 
Vanavond in de Grote Kerk: 19.00 uur: Informatie-uur over Taizé-gebeden en Taizé-reis.   

          20.00 uur: Taizé-gebed  
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthuskoor 
Di: 15.00 uur: Gespreksgroep 
Wo: 15.00 uur: Moderamen 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 2 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  E. Hasper 
       Schakel bezorgen:  D. Warringa 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: J. Hut en mw. T. Groenwold 
  
Komende diensten:  
Zondag 3 februari om 10.00: Ds. G. Kajim. Jong (&) Belegen 
Een kerkdienst voor jong en oud! Op 3 februari 2019 vindt er in Ichthus Emmermeer een kerkdienst 
plaats waarin generaties elkaar ontmoeten. Hoe beleven verschillende leeftijden van de kerk? Wat 
houdt jong of oud tegenwoordig bezig? Hoe beleven ze het geloof?  
Iedereen is van harte welkom op 3 februari om 10.00 in Ichthus. 
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar de heer W. Dijkema en          
de heer L. Boeijenga. 
 
Opbrengst collecte 20 januari voor de Trans: €  256,10 
Collectes volgende week voor: kerk in actie en PGEmmen. 
  
De afgelopen week is de actie “Kerkbalans 2019” gestart.      
Bij alle leden van de Protestante Gemeente Emmen is weer de bekende enveloppe bezorgd, behalve 
bij die personen die in 2018 hun toezegging digitaal via de site van PGEMMEN.NL hebben gedaan. 

Zij hebben de afgelopen week per E-mail de uitnodiging ontvangen om ook in 2019 financieel bij te 

dragen. 
Zowel digitaal via de site PGEMMEN.nl als op het papieren formulier kunt u aangeven hoe u wilt 
bijdragen. 
Deze actie eindigt op 2 februari 2019. Wij hopen dat we op die datum van iedereen een positieve 
reactie hebben ontvangen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage op bankrekening:                           
NL49RABO 0373 7190 27.                     
De kerkrentmeesters. 
 
Verhuizing: Na ruim 31 jaar wonen in Odoorn, zijn wij naar Emmen verhuisd. Van harte welkom op 
de  Wolfsbergenweg 23, 7822 AV Emmen.  Groeten, Frits en Mini Bosman 
  
Giften Helpende Hand 
Op onze bankrekening ontvingen wij in december 2018 de volgende bedragen: € 750,-- van het 
college van Diakenen, € 80,00 van het sacraal dansen, en € 200,15 van de diaconie van de Goede 
Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg. Verder de vaste bedragen van onze donateurs en een 

http://pgemmen.nl/


extra bedrag van € 25,00 van NN. Iedereen heel veel dank. 
Ook bedankt voor al de producten die we de afgelopen tijd weer mee mochten nemen uit de mand. 
Wij hebben nog steeds 19 gezinnen, maar door verschuiving i.p.v. 34 personen nu 40 personen.  
Team H.H. 
  
4-Sprong. 
Op 7 februari wordt er ’s morgens weer een bijeenkomst van de 4-Sprong gehouden. Voor de ‘vaste’ 
deelnemers welbekend, maar het is ook voor allen die graag contact met andere leden van Ichthus 

hebben. Kom op 7 februari om half elf in de Zeihuuvzaal in Ichthus en doe mee met het programma: 

We beginnen met koffie en thee en natuurlijk contact met elkaar, we luisteren naar en spreken met 
elkaar naar aanleiding van een korte inleiding van Janneke de Valk over teksten die jou aanspreken. 
Daarna gebruiken we samen een lekkere en gezellige maaltijd, gemaakt door Mini Bosman en haar 
helpers. We sluiten af om ca half twee. 
Heb je zin, geef je dan op, op de zuil in de hal of bij  Jaap Tiemersma, tel. 648601, 
email jtiemersma@gmail.com. of Gea Warringa, tel. 647677, email geawarringa@planet.nl 
Als je meedoet, zou je dan één  (mag ook meer) tekst(en) die jou aanspreken willen doorgeven aan 
mij of aan Janneke en een lied dat daar zo mogelijk bij past. 
Janneke de Valk en Jaap Tiemersma 
  
ZWO-nieuws Veertigdagentijdkalender voor verdieping                                                                                   
De PKN heeft weer een veertigdagentijdkalender samengesteld. Het thema is dit jaar: Een nieuw 
begin.  Gebeden, liederen, beeldmeditaties en korte overdenkingen zijn opgenomen rond dit thema. 
Als ZWO willen we u op deze kalender  attent maken. Het is de moeite waard deze kalender (voor      
€ 1,00) te bestellen. Op de tafel in de hal ligt een intekenlijst waarop u tot en met 3 februari kunt 
intekenen. Tot 6 februari kunt u eventueel telefonisch doorgeven dat u deze kalender wilt 
bestellen. Ons telefoonnummer is 0591-377460.  Vanaf 17 februari zal de kalender worden uitgereikt 
en kunt u contant betalen. Het is dit jaar ook mogelijk om de kalender gratis te krijgen (maximaal 
1) als u zelf op de website de kalender bestelt. Ga daarvoor naar de 
website https://webwinkel.pkn.nl/assortiment/40dagentijdkalender-2019 en volg de instructies. Als u 
het magazine Petrus ontvangt, krijgt u daarbij al een exemplaar van de 40dagentijdkalender.          
Namens de ZWO, Jannes Hut 
 

 
Op 10 februari a.s. zijn we weer welkom bij Ans en Gerrit Misker om daar in hun 
voormalige showroom een film te komen kijken.  
Er is zitruimte voor ongeveer 30 personen, daarom vragen we of de gasten zich 
tevoren willen opgeven. Na afloop is er een nazit met hapje en drankje waarbij de 
mogelijkheid er is om nog even na te praten over de bekeken film.  

Plaats: Voormalige garage Misker, Odoornerweg 4, Emmen.  
Opgave graag via de lijst op de zuil, of per mail: geawarringa@planet.nl  
Korte beschrijving van de film: 
In The Voice of Holland zien we aankomende zangtalenten om op de televisie de kans te krijgen om 
beroemd te worden De film Ya Tayr El Tayer, oftewel The Idol, biedt een interessant tegen-
perspectief: niet overal ter wereld is die wereld van glitter en roem realistisch.  
In 2013 won Mohammed de Arabische versie van Idool, een deelnemer die sinds zijn vierde in een 
vluchtelingenkamp in de Gazastrook woonde, een plek dat hij niet mocht verlaten om deel te nemen 
aan de audities voor de show in Caïro 
Deze hartverwarmende film biedt een intrigerende kijk op het leven van hoopvolle jongeren in de 
Gazastrook, waarin een boodschap van hoop doorklinkt en de kijker kan genieten van de prachtige 
muziek.   
 
Boekenmarkt: 
Onze voorjaars-boekenmarkt willen we houden op zaterdag 9 maart a.s. van 9.00-14.00 uur in 
Ichthus. 
Naast boeken hebben we ook Cd's Lp's, legpuzzels en Dvd's te koop. Natuurlijk vergeten we de 
inwendige mens niet en kunt u in onze "resto" genieten van koffie, thee, chocolademelk al of niet met 
koek. Wij hopen dat velen van u in de gelegenheid zullen zijn te komen kijken en nog belangrijker te 
kopen. Net als na de rommelmarkten gaat ook deze opbrengst naar het goede doel alleen blijven we 
dicht bij huis. Graag tot ziens. Namens de Boekenmarktcommissie 
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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 opnemen met Elona 
Bloemberg,(elonabloemberg1991@hotmail.com) 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com 
  
Zang en Evangelie. Zondag 3 februari a.s. om 19.00 uur is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel 
aan de Kapelstraat te Emmen. Met medewerking van  het Chr. Mannenkoor Hollandscheveld o.l.v. 
Frank Kaman. Voorganger in deze dienst is ds. J.W. Moolhuizen uit Dedemsvaart.  
  
The promise of Light.  Zondag 3 februari zingt Vocaal Ensemble Magnificat een Choral Evensong in 
de Grote Kerk van Emmen. Onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema, met orgelbegeleiding van 
Mattijs de Vreugd, De gezongen vesper, met ds. Jan Fischer, begint om 17.00 uur. De toegang is vrij, 
wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. voor de bestrijding van de onkosten, die bij 
iedereen van harte wordt aanbevolen, zodat we deze traditie kunnen voortzetten. U bent allen van 
harte welkom! 
  
Zondag 27 januari: Taizé-gebed in de Grote Kerk 

Al een paar jaar organiseren de Opgang en baptistengemeente De Bron Taizé-vieringen. Dat 

gebeurde in de Bargeres. Nu is besloten om deze vieringen in de toekomst breder uit te zetten. Zowel 

wat betreft alle wijken van de Protestantse Gemeente Emmen, als breder met andere 

kerkgenootschappen. Daarbij is gekozen voor de Grote Kerk als nieuwe plek. Op zondag 27 januari 

zal dat voor het eerst plaatsvinden. Dit keer beginnen we om 19.00 uur met voor iedereen in Emmen 

een informatie-uurtje over Taizé, de Taizégebeden en de Taizéreis. Het Taizé-gebed zelf begint dan 

om 20.00 uur en is natuurlijk ook te bezoeken zonder dat u het info-uur hebt meegemaakt. Iedereen is 

van harte welkom om kennis te maken met de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke 

spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk! 

 
Antoine Oomen en Huub Oosterhuis met liederen van Huub Oosterhuis in de 
Martinikerk te Groningen. 
Op zondag 27 januari 2019 wordt in het kader van 'Schoonheid met een ziel' 
10 Psalmen en een Requiem uitgevoerd. De aanvangstijd is 16.00 uur. 
De uitvoerende is het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek uit 
Amsterdam o.l.v. de componist Antoine Oomen. Er is een grote kans dat Huub 
Oosterhuis ook aanwezig zal zijn om sommige teksten toe te lichten.  Een 
unieke gebeurtenis! Een prachtig vervolg op het eerder gegeven concert in 
2018. De toegang is vrij. Collecte bij de uitgang 
Sommige van de uit te voeren liederen zijn al bekend in Groningen o.a. 'Hoor 
je mij' Psalm 16, 'De avond komt met droefheid' Psalm 30 en 'Mijn hart een 
harp een viool' Psalm 138. En natuurlijk worden alle liederen gezongen met 
de aanwezigen. Het slotlied is 'De steppe zal bloeien'. Het moet een bijzondere ervaring 
zijn nu eens dat lied te zingen o.l.v. de componist. 
Een ieder is van harte welkom. Chris van Bruggen 
 
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 22 februari. 
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