
Zondag 24 maart 2019  week 13, Jaargang 21 
 
Begroeting door:  Mw. N. Feenstra en mw. S. Tiemersma 
Voorganger:  Majoor Sj. Van Hese 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mw. H. Hendriks,  
Diakenen:  Mw. G. Venema en mw. F. Boerhof 
Lector:   Mw. D. Post 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:            Mw. J.Staal en dhr. H. Beukers 
  
Agenda week 13: (voor zover bekend) 
Vanavond:  Clubs 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Wo: 19.30 uur Vergadering Pastoraat 
Wo: 19.30 uur Vergadering Diaconie 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 5 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen mw. E. Hasper 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon dhr. L. Beuker 
  
Komende diensten: 
Zondag 31 maart 10.00 uur in Ichthus: ds. Lourens. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Dhr. J. Berends en naar mw. Kamminga. 
Een roos voor Hermannes Kornelis Aart, zoon van René en Evelien Vellinger-Wiersema,            

geboren 17 maart, hartelijk gefeliciteerd! 

  
Bij de 1e collecte:  
Op platteland in India kinderarbeid tegengaan 

In de Indiase deelstaat Telangana, in het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar 

nauwelijks rondkomen en moeten 12.700 kinderen werken.  

De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze kinderen nieuwe 

kansen bieden door onderwijs. 

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich 
bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als 
kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en 
goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. 
Sadhana wil: 
* op 75 scholen kinderclubs oprichten 
* in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten 
* bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen 
* ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan 
* 75 scholen in actie krijgen in de kinderrechtenweek    
* 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes 
Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage? 

Voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten, voor 13 euro kan Sadhana een 

kinderclub oprichten op een school, voor 26,50 euro kan Sadhana een school betrekken bij de 
kinderrechtenweek. 
  

Na afloop van deze dienst is er koffie/thee 
Beneden in de Zeihuuv zaal, u bent allen hartelijk welkom! 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even  
contact, dan is de tweede ouderling bereid om u, na afloop van de dienst, vóór in de kerk, te woord te 
staan. 



  
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 collectes 17 maart 
1

e
 collecte € 152,42 (KIA), 2

e
 collecte € 138,73 (Kerk). 

  
De collectes op 31 maart zijn voor Kerk In Actie en Kerk. 
   
Bedankt 
Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen dat ik vanuit Ichthus kreeg.  
Het gaat aardig goed met mij.  
Hartelijke groeten, mw. Tinie Ottens. 
  
Verhuisd 
Mw. A.W.E. Veerbeek is per 18 maart verhuisd van Meerstraat 117 naar Weerdingerhaag 41,  
7815 LE Emmen. 
  
Verhuisd 
Bart en Jo Mulder zijn verhuisd. 
Bart woonde tijdelijk in de Bleerinck en Jo was voor revalidatie in de Horst.  
Nu wonen beide in Het Ellertsveld in Schoonoord. 
Het adres van Bart is Bonkerstraat 2 kamer 108 7848 BP  Schoonoord. 
Het adres van Jo is Bonkerstraat 2 kamer 134 7848 BP  Schoonoord. 
Ze zouden het fijn vinden om een kaartje of een bezoekje te ontvangen. 
Ze wensen de Ichthus gemeente het allerbeste en de hartelijke groeten.  
Wout en Gre Bijker 

  
Symbolische schikking veertig dagen tijd 
Een nieuw begin 
In de Veertigdagen leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Het thema in de symbolische 
schikking roept gelijk een getal op, het getal 8.  Op de achtste dag begint een nieuwe week  
(na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel ‘opstandingsdag’ genoemd. Het getal 8 staat symbool 
voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. 
Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 
De 8 glazen flessen zijn deels bekleed door rietstengels.  
Het water in de fles is zichtbaar tussen het riet. Riet staat voor buigzaamheid. De 8 met rietstengels 
omwikkelde flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. 
Wij beginnen de schikking met de 3e zondag in de Veertigdagentijd. 
Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.  
Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op 
een nieuw begin, bloesem en vrucht.  
De flessen zijn in een ellips patroon geplaatst. 
Meditatieve tekst: 
‘Zie de bloeiende wilg een eerste teken van de lente die komen gaat’. 
  
ZWO-nieuws  
Paasgroetenactie 2019  
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeente-leden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty 
International. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin.  
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding 
van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-dagentijdcampagne ‘Een 
nieuw begin’. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden. 
Zo ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst:  
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´Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis 
ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!’ 
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er 
mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. “Post ontvangen is een lichtpuntje” aldus een ex-
gedetineerde die jaren in het buitenland in de gevangenis zat.  
Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.  
Een kaart krijgen is bemoedigend, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat.  
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd 
zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet.  
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst op Palmpasen of 1e Paasdag in de 
gevangenis worden uitgedeeld.  
Wilt u daarom uiterlijk 6 april uw kaarten versturen? 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd 
gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend 
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. 
Wij doen als gemeente ook weer mee aan de Paasgroeten-actie.  
Op 24 en 31 maart zijn de kaarten gratis mee te nemen. Alvast bedankt. 
Namens de ZWO-commissie, Jannes Hut 
  
Woensdag 27 maart: Eerste wijkontmoetingsavond 
Aanstaande woensdagavond zal de eerste wijkontmoetingsavond plaatsvinden.  
Van 18.00-20.00 uur.  
De avond bestaat  uit een eenvoudige maaltijd en ontmoeting en gesprek rond het thema:  
De veertigdagentijd en Pasen.  
De avond is voor de wijken 1, 3 en 4, maar ook mensen van andere wijken zijn welkom als de avond 
van hun eigen wijk (2 april voor wijk 2, 8 en 9 en 4 april voor wijk 5, 6 en 7) minder goed uitkomt.  
Graag aanmelden voor de avond van 27 maart vóór maandag 25 maart 12.00 uur bij ds. Janneke de 
Valk of ds. Gerben Kajim. 
  
Paasmiddag senioren 
Woensdag 3 April is de PAASMIDDAG voor Senioren.  
Aanvang 15.00 uur in Ichthus. 
Het thema voor deze middag is: ‘OP WEG NAAR PASEN MET ICONEN.’ 
We sluiten de middag met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
U kunt zich opgeven bij Gre Venema tel 615291 voor 1 April. 
   De Diaconie 
  
Zangdienst Johannes de Heer 
Vanavond, zondag 24 maart is er weer gelegenheid om Johannes de Heer liederen te zingen in ‘Het 
Kruispunt’ in Erica (dit staat foutief vermeld in Op Weg) Heidebloemstraat 2.  
De dienst begint om 19.00 uur.  
Van harte uitgenodigd.  
De toegang is vrij, er is wel een collecte. 
  
Taizé-gebed in de Grote Kerk 24 mart. 
Vanavond 19.00 uur is er weer een Taizé gebed, 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 welaandacht en stilte. Een viering die je raakt 
   
Een uniek concert van Chr. Mannenkoor Valerius 
Op 6 april a.s. om 20.00 uur zal C.M.K. Valerius in de Dorpskerk, Brink 7, in Sleen, ‘the Crucifixion’ 
van John Stainer uitvoeren in de Nederlandse versie voor mannenkoren. 
‘De Kruisiging’ vertelt het lijdensverhaal van Jezus Christus.  
De solisten zijn Matevzj Kajdiz, tenor en Hans de Vries, bariton, organist is Mattijs de Vreugd.  
Het geheel staat onder leiding van dirigent Luuk Tuinder.  
Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,00 en zijn te verkrijgen bij Tourist Info in Emmen en Sleen, en 
bij de evangelische boekwinkel Sola Scriptura, Wilhelminstraat, via de website en bij de koorleden.  
‘s Avonds in de kerk € 12,50. 
  



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.  
Prijs per persoon € 2,95, tickets zijn te bestellen via onderstaande 
link: https://www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-emmen 
  

Nederland viert in 2020: 75 jaar Bevrijding! 
Zingen in de mooiste kerken van Nederland omdat Nederland 75 jaar is bevrijd! 
Wat een schitterend moment om dit samen te vieren met muziek en zang. 
Daarom zal er in januari 2020 een gemengd projectkoor starten waar jong en oud in mee kunnen 
zingen! 
We gaan prachtige liederen zingen die met vrede en bevrijding te maken hebben. Wie wil dit nu niet? 
U kunt dit heugelijke feit met ons mee vieren en u nu al aanmelden voor dit gelegenheidskoor. 
We gaan o.a. repeteren in de regio’s  Hardenberg,  Nunspeet,  Amersfoort, Veenendaal, regio 
Krimpen, Sliedrecht, Middelharnis en Goes! 
De repetities vinden 1 maal per maand plaats en starten in januari 2020. 
U ontvangt dan alle informatie met de muziek en oefenbestanden voor thuis. 
De concerten zullen plaats vinden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag in 2020. 
Voor meer informatie en opgave verwijs ik u naar de site: www.grootbevrijdingskoor.nl  
 
Zoals een arm vertroostend om mij heen 
  Zoals een arm, vertroostend om mij heen, 
   zo teder ligt uw liefde om mijn leven. 
   Ben ik soms moe en moederziel alleen 

   op smalle paden en langs steile wegen 

   en is mijn hart zo hard gelijk een steen, 
   Gij streelt mij zacht, uw vingers zijn een zegen. 
  

  Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht 
   hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen; 
   altijd als ik geen morgen meer verwacht 
   vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen. 
   Mijn God, al moet ik door de langste nacht, 
   Gij zult mij slapend in uw armen dragen! 
  
(Evangelische liedbundel 240a) 
  
 
  
_______________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl___________ 
  
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie ‘Op Weg’  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 10 mei. 
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