
De Schakel Zondag   10 maart 2019     Week 11     Jaargang 21  

 
 
Begroeting door:  Mevr. T. Hollander en dhr. H. Hollander 
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr. B. Beukers en mevr. E. Jipping 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. G. Dost 
Lector / Lectrice Mevr. A. Knigge 
Koster:    Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Fam. Venema 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Do: 19:30 uur Werkgroep oecumene 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. G. Venema,mevr. J. Donker, merv. G. Warringa en 
                                        mevr. H. Feunekes   
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Venema 
Zo:   11:00 uur Koffieschenken: dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
  

Komende diensten  
Zondag 17 maart om 10.00 uur in Ichthus met ds. Kajim. Een dienst die samen met Sien is voorbereid. 
Een dienst waarin ook aandacht is voor mensen met een verstandelijke beperking. De Jaknikkerkapel 
uit Schoonebeek zal de dienst begeleiden. U bent allen van harte welkom en neem gerust vrienden, 
buren of familie mee!  
  

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..... 
Mevr. Alberts en dhr. Keep. 
  
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 maart  / collecte 17 maart 
Opbrengst 3 maart: 1e € 169,10 (diaconie) en 2e € 126,10 (PGE).  
Op 17 maart is de eerste voor Kerk in Actie en de tweede voor de wijkkas. 
  
 



Bedankt  
Hartelijk dank voor het mooie bloemstukje en de kaarten die wij vanuit de gemeente mochten 
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksfeest.                                                  Gerrit en Anny Klaassen 
  

Mijn hartelijke dank voor de prachtige bloemen en vele  kaarten die ik mocht ontvangen van de 
Ichthus gemeente voor mijn 100ste verjaardag . Het heeft mij ontzettend goed gedaan! 
Het zijn voor mij en de kinderen onvergetelijke  dagen  geweest waar ik heel dankbaar voor ben. 
Nogmaals dank en ik wens u allen de Vrede van Christus.                               Tinie  Westra -Sissingh 
  

Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen van de Ichthus gemeente. 
Volgende week krijg ik nog een behandeling en hoop dat ik daarna weer hersteld  ben. 
                                                                                                              Vriendelijke groeten,Jan Feunekes 
  

Dat was een verrassing. Wat een prachtige bloemen kreeg ik laatst. Hartelijk dank hiervoor.  
Bedankt voor alle  kaartjes en voor het medeleven. Het gaat weer goed met mij.     Frits Bosman 
 
Meeleven 
Beste gemeenteleden, ruim een maand geleden is mijn man, Jo Berends, opgenomen in verpleeghuis 
De Horst. Het is een moeilijke periode voor ons.  
Graag wil ik u allen bedanken voor uw medeleven en persoonlijke aandacht. De kaartjes, 
telefoontjes, bezoekjes en gebeden doen goed.   
Het adres van Jo is:  
Verpleeghuis De Horst,  
Afdeling Woltinge,   
Rondweg 97,  
7825 TC Emmen.                            Hartelijke groet, Tonia Berends 
  

Allereerst willen wij iedereen van harte bedanken voor alle medeleven tijdens mijn behandeling. De 
vele bloemen, kaartjes, mailtjes, telefoontjes en de laatste tijd gelukkig ook weer bezoekjes, 
hebben Sjaak en mij heel erg gesteund tijdens deze zware tijd. 
Vorige week een MRI-scan gehad, de tumor is stukken kleiner geworden. 
De lymfeklieren zijn allemaal schoon, op donderdag 28 maart volgt een FDG PET-scan.  Dat mag niet 
eerder omdat de bestraling en de chemo nog nawerken. 
De dokter verwacht dat dan de tumor helemaal verdwenen is. 
Het is fijn dat de tumor stukken kleiner geworden is en de lymfeklieren schoon zijn, maar toch nog 
weer een maand wachten, het blijft spannend. Intussen houden we moed en vertrouwen en bidden 
we om kracht.                                                                              Hartelijke groeten, Sjaak en Johanna Keim. 
  
Toekomst Ichthus: Tulp 4: Creativiteit 
Twee gemeente-avonden zijn er nu geweest rond het thema: De toekomst van Ichthus. Wat 
waarderen we in ons gemeente-zijn en hoe kunnen we de factoren die dat bevorderen meer 
aandacht geven? Dat waren de vragen. Die factoren noemen we de bloeifactoren. Tien zijn er uit de 
gemeente-avonden gekomen. Vijf daarvan hebben we al besproken. Met een rijke schakering van 
ideeën als gevolg. Die vijf bloeifactoren en de ideeën zijn verwerkt op vijf prachtige tulpen. Op vijf 
zondagen laten we die tulpen een voor een zien tijdens de collecte. De afgelopen weken zagen we de 
tulpen rond Geloof, Openheid en Verdieping. Vandaag de tulp rond het thema Creativiteit. Kijkt u er 
rustig naar en laat u inspireren! Al die ideeën worden verwerkt in werkgroepen rond elke tulp. 
(Behalve rond het thema Openheid, omdat dat meer een kwestie is van sfeer en klimaat. De 



kerkenraad ziet dat als haar taak.) Als u mee wilt doen en denken rond de tulpen en thema’s, bent u 
van harte welkom! U kunt dat melden bij ds. Kajim. De tulpen zijn ook te zien in de hal van de kerk. 
  

 
Zendingsbusjes 40-dagentijd voor Zambia 
Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda in Zambia. Daar wordt 
deze zomer, samen met de partnerorganisatie MCC, gebouwd aan 2 klaslokalen en 1 lerarenwoning. 
Met de bouw van de 2 extra klaslokalen kunnen de 214 kinderen uit Lilanda twee jaar langer naar 
school. Omdat de klassen 8 en 9 nu niet aangeboden worden in de directe omgeving, stoppen 
kinderen al op jonge leeftijd met school en stromen er weinig kinderen door naar het middelbaar 
onderwijs. Met de uitbreiding van de school en het kunnen huisvesten van een extra leraar, hebben 
de kinderen uit Lilanda uitzicht op een betere doorstroom naar de bovenbouw van de middelbare 
school en hebben ze meer jaren onderwijs gehad. 
Jongeren uit Nederland geven (een deel van )hun vakantie op om met hun inzet bij te dragen aan 
beter onderwijs in Zambia. De jongeren moeten niet alleen hun reis zelf betalen maar ook geld 
inzamelen voor de benodigde bouwmaterialen en nog een extra  
bedrag (de challenge) voor de afronding van het project. Wat  
beweegt jongeren om zo’n reis te maken? Mirte Kajim gaat van  
5 t/m 24 augustus haar steentje (letterlijk en figuurlijk) bijdragen. 
In de dienst van 17 maart komt Mirte daarover iets vertellen.  
Helpt  u haar en ons mee om bouwmaterialen en de challenge bij elkaar te sparen? 
De busjes worden uitgedeeld op 3 en 10 maart. Vanaf 21 april kunt  
u ze weer inleveren. Als u liever geld overmaakt dan kan dat op het rekeningnummer NL10 RABO 
0373 7370 92 ten name van  
ZWO-Ichthus-Emmermeer onder vermelding van Lilanda. 
 
Chocolade actie van het jeugdwerk van de Ichthus!  
Ieder jaar hebben wij een actie om geld op te halen voor allerlei activiteiten van het clubwerk. 
Uiteraard ook dit jaar staan we weer met heerlijke chocolade repen in de kerk. Een reep kost  
€ 2,00. (3 voor € 5,00). 
Wie helpt ons om het jeugdwerk gezond te houden? Zo’n clubjaar kost nogal wat. En wij willen de 
kosten voor de ouders en kinderen zo laag mogelijk houden maar dan hebben wij u hulp nog wel 
nodig! We hopen van harte op ieders medewerking. 
Geen geld bij u, geen probleem het geld overmaken mag ook op rekeningnummer 
Nl95fvlb0225426889 t.n.v. CkV Protestantse  gemeenste Emmen inz  ovm van uw naam en 
chocoladeactie 2019.                                                                                             De leiding van de clubs. 
  
Contactpunt Mantelzorg Emmen bestaat 10 jaar! 
Op 20 maart 2019 viert het Contactpunt Mantelzorg Emmen zijn  
10-jarig bestaan in de Dagblad van het Noordenzaal in het Atlas-theater met de theatervoorstelling 
„Miracles of Music”. Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 
Kom de kracht van muziek zelf ervaren! Muziek ontspant, inspireert, stimuleert, geeft energie en 
zorgt voor rust. En muziek is goed voor je ontwikkeling, je brein en je gezondheid. Een gespreksleider, 
een muziektherapeut en een artiest gaan muzikale interactie aan met het publiek. Een laagdrempelig 
programma voor een breed publiek, speciaal voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers.  
U bent van harte welkom! Wel even aanmelden vóór 13 maart 2019 via:  
http://www.els4organising.nl/inschrijven-of-interesse-in-bijeenkomsten/ 



  
 
 
Voorjaarsconcert in Ichthus 
Op vrijdag, 15 maart 2019 om 19.30 uur hopen de volgende  koren een concert te geven  in Ichthus 
(Walstraat 21): het Vrou-wenkoor  ZZZ, Octavia   (dirigent Ben Lohues), Cantemus  Denuo  (dirigent  
Jos Jansen), Mannenkoor Alzando (dirigent Peter Mulder) en Ichthuskoor (dirigent Frits Vugteveen, 
organist Dirk Swama en trompettist Louis Luitjens). De entree kosten zijn € 8,00.    
Van harte uitgenodigd namens de gezamenlijke koren. 
  
Plastic doppen voor KNGF 
Opmerking over de plastic doppen voor de KNGF geleide hond!  Afgelopen week hebben wij de 
doppen weer weggebracht naar de mevrouw in Bargeres die er voor zorgt dat ze op de plek van 
bestemming komen. We moesten daar de doppen in een container gooien en zagen dat er ook veel 
zachte plastic deksels tussen zaten. Die mevrouw moet ze er allemaal tussen uithalen voordat zij ze 
kan afleveren. Dus de vraag is: Wilt u alleen dopjes van frisdrank en melkpakken inleveren!  
                                                                 Bij voorbaat hartelijk dank! Nelleke en Herman van der Kamp. 
  
 
 
 

Zekerheid door de Geest 
  

Laat ons de woorden aanvaarden 
die in het boek van vrede staan 
laat niet onze daden ontaarden 

in zaken die buiten de liefde gaan. 
 

Dat wij handelen in de geest van Uw woord 
naar Uw wil ons steeds te buigen 

U steeds lovend in zang en akkoord 
aan ieder van Uw liefde getuigen. 

 
Buiten liefde klinkt alles als loos metaal 

een hol vat zonder klank of inhoud 
een noodkreet in een lege zaal 

een levende dood, dor en koud. 
 

Breng dan ook in ons Uw Geest 
die ons voor ’t eeuwige leven doet kiezen 

dan wordt ook ons aards bestaan een feest 
en zullen wij Uw genade niet verliezen.  

  
Egbert-Jan van der Scheer 

  
 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  



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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 22 maart 2019 


