
De Schakel Zondag   10 januari 2019     Week 7     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Mevr. D. Post en dhr. J. Post 
Voorganger:    Ds. J. Fischer 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mevr. J. Alberts 
Diakenen:  Dhr. G. Fleming en mevr. M. Fleming 
Lector / Lectrice Mevr. J. Keim 
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14:00 uur Sacraal dansen  
Wo: 19:30 uur Kerkenraad 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. A. van Vondel en mevr. J. Donker 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. E. Hasper 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. R. Lanting 
  

Komende diensten  
Zondag 17 februari om 10.00 uur in Ichthus met ds. Kajim. 
  

Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Dhr. Bosman en dhr. F. Regtop. 
 
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 collecte 3 februari  
1e is € 149,47 (KIA: werelddiaconie) en 2e is € 94,20 (PGE).  
  

Collecte 17 februari 
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor PGE. 
  
 
 
 
 



Bedankt  
Bedankt voor de prachtige bloemen, de telefoontjes,   de  kaartjes enz,enz., die ik kreeg. Pas dan als 
je zelf „slachtoffer” bent ervaar je hoe fijn zo’n gevoel van medeleven is. De heup is intussen 
gerepareerd. Voor jullie allemaal een hartelijke groet!!    Lútsen Boeijenga 
 

Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die wij van de Ichthus- gemeente mochten ontvangen. 
Wij waren er erg blij mee.    Familie Boonstra 
  
Welkom 
Wij heten van harte welkom in onze gemeente:   
Mevrouw N. van de Griek, Flintstraat 109, 7815 RM Emmen.  
 

Nieuw ingekomen uit Loppersum is familie Jager, wonend aan de Wolfsklauw  37. Hartelijk welkom 
en we hopen dat u zich snel thuis zult voelen in Ichthus. 
  

Ziek zijn of toch niet? Het blijft lastig! 
Lieve!, lieve gemeenteleden. Het doet een mens goed om af en toe een bemoedigend woord of een 
hart onder de riem gestoken te krijgen.Ik waardeer dat zeer, zoals jullie mij ook waarderen. 
De  meesten onder jullie zal het niet ontgaan zijn, dat ik de laatste tijd wat smalletjes ben geworden. 
Dat heeft een reden! En omdat er zich in het vrije veld, allerlei „spookverhalen” ontwikkelen over 
mijn gezonheid, vat ik middels dit stukje het fenomeen „Spoken” bij de horens. 
 Wat is er aan de hand? Sinds de afgelopen zomerperiode ontstonden er problemen bij mij met de 
inname van voedsel. Wanneer je niet „gewoon” eten kunt, val je af. Simpel. Dat is bij mij dus ook het 
geval. 
Er is bij mij een ontsteking in de slokdarm ontstaan, door maagzuur! Dat zorgt voor een vernauwing 
in de slokdarm. Waarbij voedselpassage heel moeilijk is.  Nu is direct na de zomervakantie een scopie 
in Hoogeveen gedaan en zijn er biopten uitgenomen. 
Gelukkig werd er geen kanker, ik noem het maar bij de naam, geconstateerd.  
Sinds 3 december ben ik nu in het UMCG onder behandeling. Ook zij hebben biopten uitgenomen én 
weer is er geen kanker geconstateerd. U zult begrijpen dat wij daar, toen en nu weer, heel blij mee 
zijn! Op dit moment gaat het met eten redelijk, maar ik kan niet alles eten. 
Ik ben deze week weer naar het UMCG geweest om mijn slokdarm op te laten rekken, dit om de 
passage te vergemakkelijken. Dit zal nog wel vaker gebeuren Ook gaan zij kijken naar een oplossing 
voor dit probleem. En wat daaruit gaat komen, weet ik nog niet. Wat ik wel weet is, dat ik graag 
gewoon weer kan genieten van het eten, zonder mij zorgen te maken of het allemaal wel goed gaat 
komen. 
Zo…..nu is de kogel door de kerk en weet een ieder in grote lijnen wat er met mij aan de hand is! 
En tot de tijd dat het anders is, blijf ik gezellig jullie voorzien van kerkmuziek, met af en toe een 
modern of ondeugend trekje, zoals bv. Tulpen uit Amsterdam! Dit overigens wél op speciaal 
verzoek!!  Ha, ha, ha! 
Tot zover mijn verhaal en blijf mij maar bemoedigen en hoop ik dat het goed gaat komen. Voorlopig 
leef ik mij uit in orgelspel! Ik wens jullie een fijne zondag!                           Muzikale groet, Pieter Flens 
  
 
 
 
 



Collecte vandaag: Stichting Exodus Noord Nederland 
Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden in de 
laatste fase van hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma 
waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van 
het integrale begeleidingsconcept zijn wonen, werken, relaties en zingeving, Het programma dient de 
deelnemers te leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient terugval in crimineel 
gedrag te voorkomen. Daarna faciliteert de -Sector Vrijwilligers en Kerkzaken- de groepen vrijwilligers 
en betrekt zij de kerken in pastoraat en diaconaat bij de nazorg aan ex-gedetineerden. Van de 
medewerkers wordt een grote inzet en motivatie verwacht. Zie verder www.exodus.nl 
                                                                                                                        Van harte aanbevolen, de diaconie 
 
Boekenmarkt: 9 maart  
Onze voorjaars-boekenmarkt willen we houden op zaterdag  
9 maart 2019. 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 
  
Bloemen in de hal! 
Zoals u misschien gezien hebt, hangen er vijf prachtige tulpen in de hal van Ichthus. Op de bloemen 
vindt u het resultaat van de gesprekken die we met elkaar gehad hebben op de gemeente-avond van 
dinsdag 15 januari. 
 Op die gemeenteavond werd het onderwerp ‘Toekomst Ichthus’ weer besproken. We maakten een 
volgende stap in de methode die we volgen, namelijk de methode van de Waarderende 
Gemeenteopbouw. Op de eerste avond van 17 oktober vertelden we elkaar inspirerende ervaringen 
binnen Ichthus en wat voor die ervaring belangrijk was. Dat noemden we bloeifactoren. Tien kwamen 
we er op het spoor. Vijf inhoudelijke en vijf, wat meer voorwaardelijke/zakelijke factoren. 
Op de gemeenteavond van 15 januari stonden we stil bij de eerste vijf inhoudelijke bloeifactoren en 
namen we een volgende stap: hoe kunnen we die bloeifactoren nu alle ruimte geven, zodat de 
inspirerende en waardevolle ervaringen niet eenmalig, maar structureel kunnen zijn, niet individueel, 
maar voor iedereen. De stap heet de stap van de verbeelding. Vol verbeelding hebben we met elkaar 
nagedacht hoe we de volgende vijf factoren alle ruimte kunnen geven. 
- Geloof/spiritualiteit/vieren 
- Openheid en respect  
- Saamhorigheid/omzien/gemeenschap/gastvrij en trouw 
- Verdieping/leren/ontmoeting 
- Waarderen van zang, muziek en creativiteit 
En het resultaat vindt u op de vijf prachtige bloemen! Kijk gerust en doe zo mee aan het denkproces 
op weg naar de toekomst van Ichthus! 
Op een volgende gemeenteavond gaan we weer verder met dit boeiende proces en gaan we bezig 
met de volgende vijf bloeifactoren. U zult daarbij weer van harte uitgenodigd worden! 
  
 
 



Kerkbalans 2019 
Met man en macht is er de afgelopen week gewerkt op het Kerkelijk Bureau om de toezeggingen 
kerkbalans 2019 te verwerken. En zoals beloofd wordt u vanmorgen op de hoogte gebracht van de 
eerste resultaten. Spannend!  Wordt het begrote bedrag van de wijk en van de PGE (€591.500) 
gehaald? Namens de CvK dank ik alle vrijwilligers die een rol hebben gehad bij de actie Kerkbalans. 
Er is fantastisch werk verricht.                                                                                Tonnis Bos (voorzitter CvK) 
  
Informatieavond eenzaamheid: 13 februari 
Het College van Diakenen nodigt alle kerkenraden, diaconieën en belangstellenden uit voor een 
informatieavond over eenzaamheid. 
Deze avond zal zowel een informatief als interactief karakter hebben. Medewerking wordt verleend 
door Helene Westerik, kerkelijk werker in Odoorn en Ank Masselink, medewerker van welzijnsgroep 
Sedna. 
De laatste tijd wordt in de media veel aandacht besteed aan eenzaamheid ( wat zijn de oorzaken, wat 
zijn de gevolgen, specifieke risicogroepen, e.d. ) en de vraag is dan ook gerechtvaardigd: wat doen we 
hier als Kerk al aan en wat kunnen wij hierin nog meer betekenen. De avond wordt gehouden op 
woensdag 13 februari in De Opgang, Mantingerbrink 199. Aanvang 19.45 uur.                                                                                                      
                                                                                                                             Dick Wierenga (voorzitter CvD) 
  
Gesprekscafé: 15 februari 
Op vrijdagochtend 15 februari van 10.00 tot 11.30 uur in de Holdert, Hondsrugweg. Het thema is 
deze keer: Duisternis doorleven? Voor meer informatie, zie de flyer op de informatiezuil. 
  
Kliederkerk: 3 maart 
Op zondagmiddag 3 maart vindt er in basisschool „Groen van Prinsterer” een kliederkerk 
plaats! Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve 
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Ouders of grootouders zijn welkom om met hun 
kinderen hierbij aanwezig te zijn. Kliederkerk begint op zondagmiddag 3 maart om 15.00 en duurt tot 
17.00. Ze vieren samen, gaan creatief met het verhaal van Noach bezig en sluiten af met soep en 
broodjes. Kom jij ook? 
Er worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen bij de knutselwerkjes. Opgeven mag bij Gerben 
Kajim of Jedidjah de Haan (mail: Jeugdwerker@pgemmen.nl). 
  

 
 

  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 61 41 24 (Els Hasper)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 22 februari 2019 


