
 

Zondag 17 maart 2019 
Week 12 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Geerlinks 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Ouderlingen:   Dhr. D. Heyse en mevr. E. Vos 
Diakenen:  Dames M. Hut en N. v.d. Kamp 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthuskoor 
Di: 14.00 uur: Sacraal dansen 
Di: 14.30 uur: Dienst Heidehiem ds. J. de Valk,  R. Elling organist. 
Wo: 15.00 uur: Moderamen 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 4 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  E. Hasper 
       Schakel bezorgen:  H. Hollander 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: F. en A. Knigge 
  
Komende diensten:  
Zondag 24 maart 10.00: Majoor van Hese                                                     
   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 
Mevrouw T. Ottens-Klasens en mevrouw  E.J. Wijrdeman-Duit.                                                                                        
Een roos voor Kyan Noel Husess geboren op 11 maart, zoon van Kim Alberts en Martin Husess. 
 
Toekomst Ichthus: Tulp 5: 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, Verdieping en Creativiteit. Vandaag de tulp rond het thema Saamhorigheid. 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.      
         
Opbrengst collecte 10 maart: 1e collecte  € 105,60  2e Collecte: € 89,60. 
volgende week voor: Kerk in actie en PGEmmen. 
  
Boekenmarkt: 
De netto opbrengst van de boekenmarkt van zaterdag 9 maart jl. is : € 658,65. Het was niet zo druk 
als anders maar wel heel gezellig. Iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan dit 
resultaat heel hartelijk bedankt. 
Tot de volgende boekenmarkt in oktober, welke datum, hoort u later. De boekenmarktcommissie. 
  
Giften Helpende Hand. 
Van de Goede Herder kerk kregen we de opbrengst van enkele avondmaal collectes alsmede een gift 
van een lid van deze gemeente in totaal  € 266,83. Verder kregen we van de wijkvereniging een 
bedrag van € 500,00. Naast deze bedragen kregen we nog giften op onze rekening van de vaste 
donateurs. Allen heel veel dank ! 



Sinds een paar weken kunnen we iedere 14 dagen 2 koelboxen gevuld met vleesproducten 
ophalen bij de Voedselbank ZO-Drenthe. Dit is diepgevroren en elke box is genoeg voor 1x uitdelen 
bij ons. Hiermee kunnen we ook op onze uitgaven besparen. 
Verder hebben we momenteel geen 20 gezinnen maar 16. Sommige zijn zelf vertrokken en ook 
hebben we voor een paar moeten besluiten afscheid te nemen omdat de regels die wij hanteren keer 
op keer werden genegeerd. Jammer maar soms kunnen we niet anders. We hebben eerder minder 
gezinnen gehad en dan ineens komen er zoveel aanmeldingen dat er een wachtlijst ontstaat. Onze 
teams doen nog altijd met plezier hun taak. 
Het team van "De Helpende Hand " 
  
Bedankjes: Hartelijk bedankt voor het prachtig boeket bloemen die ik afgelopen zondag met liefde 
van u allen mocht ontvangen. Ik hoop binnenkort indien mogelijk de diensten weer te kunnen 
bezoeken.                                                             
Hartelijke groet Tineke Alberts-Klinkhammer. 
  
Graag wil ik iedereen bedanken voor de prachtige bloemen die ik op 3 maart mocht ontvangen vanuit 
de gemeente.  
Vriendelijke groet, Marieke Kamstra-Brandsma 
  
Opvolger club “Achterom” gezocht. 
Vijfentwintig jaar geleden zijn we met de 55+ club  “Achterom” begonnen. Een handenarbeid club 
waarop een ieder welkom was. Deze club die iedere maandagmiddag in Ichthus gehouden wordt 
heeft vooral tot doel het onderlinge contact in onze gemeente te onderhouden. Zo is er een groep die 
sjoelt, een groep die wenskaarten maakt en zijn er twee schildergroepen. We komen samen van 14.00 
tot 16.00 uur. Van mei t/m augustus is er geen club. 
Na 25 jaar voorzitterschap ziet Tonnie Poppema zich genoodzaakt met de club te stoppen i.v.m. 
leeftijd (83) en huiselijke omstandigheden. Wie kan en wil dit voorzitterschap van hem overnemen 
zodat het voortbestaan van deze club gewaarborgd blijft. Het zou zeer jammer zijn dat deze mooie 
club, die zo’n 20 mensen een gezellige middag bezorgt, niet voort kan bestaan.  Bestuur “Achterom”. 

  
Taizé-gebed in de Grote Kerk. 
Op zondag 24 maart zal dat voor de tweede keer het Taizé-gebed plaatsvinden. Jaren werd dit gebed 
gehouden in de Bargeres in de Opgang en De Bron, maar om het gebed breder bekendheid te geven 
is vanaf januari gekozen voor de Grote Kerk als plek voor de Taizé-vieringen. Iedereen is van harte 
welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische 
jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. 
Een viering die je raakt.  
 
Bachcantate vesper gaat niet door 
De Bachcantatevesper van 31 maart a.s. in de Grote Kerk kan helaas geen doorgang vinden. De 
reden daarvan is dat in de loop van de afgelopen weken diverse koorleden hebben moeten afhaken 
i.v.m. ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, en de dirigent het derhalve artistiek gezien niet 
verantwoord vindt om de uitvoering door te laten gaan. Het bestuur kan niet anders dan zich daarbij 
aansluiten. De eerstvolgende Bachcantatevesper is geagendeerd voor zondag 17 november a.s. ook 
in de Grote Kerk. 
In plaats daarvan is er op 31 maart om 11.00 uur een dienst over Judas met een videoclip van Lady 
Gaga, waarin ds. Menso Rappoldt voorgaat. 

The Psalm Project komt naar Emmen! 
Tijdens hun Psalm Pasen Tour geven ze 18 concerten in Nederland en op zaterdag 30 maart komt 
The Psalm Project naar Emmen, Baptistengemeente De Wegwijzer. Een Psalm variant van ‘The 
Passion’. Het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld, afgewisseld met Psalmen. Eenvoudig en 
verrassend! U bent om 20.00 uur van harte welkom in de Baptistengemeente De Wegwijzer, 
Meerstraat 36, Emmen. Met een eigentijdse vertaling van de psalmen worden de bezoekers 
getrakteerd op een sfeervol en verrassend concert. Jong en oud zullen aangesproken worden door 
prachtige liederen die de band ten gehore zal brengen. Het geheel wordt afgewisseld met verhalen, 
luisterliederen en momenten om mee te zingen. Het concert duurt 75 tot 90 minuten zonder pauze. 
Per persoon kost een ticket € 2,95, tickets zijn te bestellen via onderstaande 
link: https://www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-emmen 
  

 
 

http://airmail.calendar/2019-03-31%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/2019-11-17%2012:00:00%20CET
https://www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-emmen


Mini-Matthäus Passion in de Dorpskerk van Sleen, zaterdag 30 maart 19.00 uur.          
De Matthäus Passion van J.S. Bach is een tijdloos verhaal van vriendschap en verraad, eerzucht en 
opoffering, angst en vertrouwen. De Matthäus Passion wordt in een verkorte versie (van een uur) 
uitgevoerd in de dorpskerk in Sleen. Dit in een kleine bezetting van koor, solisten, muzikanten en 
vertelster o.l.v. Martine Salomons. 
U bent van harte uitgenodigd deze muzikale ervaring in de 40 dagen tijd mee te beleven. De toegang 
is gratis. Bij de uitgang is een collecte t.b.v. de onkosten. 
 
Op 1e Paasdag, 21 april, komt Sela bij Music &Meeting in de Hunsowhal in Tweede Exloërmond. 
De populaire christelijke band biedt een avondvullend programma, waarin ze hun prachtige liederen 
ten gehore zullen brengen. De hit ‘Ik zal er zijn’, staat al vanaf 2014 op nummer 1 in de top 1008 van 
Groot Nieuws Radio en ook in 2018 is dit lied met overweldigende stemmen op nummer 1 gekomen. 
Sela geeft zelf aan dat door samen te zingen de onderlinge verbondenheid, onderwijs vanuit de bijbel 
en aanbidding van God samen komen. Laten we samen zingen op 21 april! 
Kaarten kunt u bestellen via http://www.musicandmeeting.nl/index.php/tickets of via één van de 
voorverkoopadressen (Evangelische boekwinkel in Stadskanaal en Emmen en bij bouwmarkt Alons in 
Tweede Exloërmond). 
Sela bij Music & Meeting Aanvang: 19.28 uur (zaal open om 18.55 uur) 
Hunsowhal, Zuiderdiep 33 te Tweede Exloërmond. 
 
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. 

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 

 
  
 
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 maart. 
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