
De Schakel, zondag 31 maart 2019 week 14, Jaargang 21 
 
Begroeting door:  Dhr. en mw. Hasper 
Voorganger:  Ds. M. Lourens 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mw. A. Wubs 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en mw. F. Boerhof 
Lector:   Mw. G. Venema 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:            Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda week 14: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Di: 18.00 uur  Wijkontmoetingsavond wijk 2, 8, 9 
Wo: 10.00 uur Vergadering WCK 
Wo:  15.00 uur Paasmiddag ouderen 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 6 
Do: 09.00 uur Start tuingroepen 1 en 2  
Do: 18.00 uur Wijkontmoetingsavond wijk 5, 6, 7 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen mw. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Hendriks 
Vrij, Zat, Zo:   Clubweekend Ameland. 
  
Komende diensten: 
Zondag 7 april 10.00 uur in Ichthus: ds. G. Kajim 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Dhr. P. Hasper en mevr. E. Kemperink-Hummel. 
  
Opbrengst collectes 24 maart 
1

e
 collecte €  177,42 (KIA), 2

e
 collecte € 133,25 (PGE). 

  
De collectes op 7 april zijn voor Kerk In Actie en PGE. 
  
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 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. 
  
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  
veertigdagentijdcampagne ‘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: ´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.  
Vandaag zijn de kaarten gratis mee te nemen.  
Alvast bedankt. 
  Namens de ZWO-commissie, Jannes Hut 
  
Tot slot 
Wij ontdekten dat velen van jullie niet weten hoe het verder met Fieke ging. 
Ze is nu thuis, heeft een ziekenhuisbed tot haar beschikking en doet haar best om weer vast voedsel 
te gaan gebruiken.  
Het genezingsproces is ingezet en we zien veel positieve signalen. Ze heeft nog wel een lange weg te 
gaan, maar jullie kunnen je best voorstellen hoe dankbaar we zijn om samen weer thuis 
te zijn. Dankbaar ook voor onze zoon uit Argentinië die zo voortreffelijk voor ons zorgt.  
Tot slot nogmaals  veel dank voor jullie liefde, betrokkenheid en gebeden. 
                                  Fieke en Hans Breekveldt  
  
Verhuisd 
Mevrouw A.Muller-Wieringa, Seinstraat 56 is inmiddels verhuisd. Haar nieuwe adres is: Holtingerhof, 
app. 206 Holtingerbrink 62 7812 EX Emmen. 
Een hartelijke groet vanuit de Ichthus gemeente en we wensen haar daar nog een fijne gezegende 
tijd. 
  
Wijkontmoetingsavonden 2 en 4 april 
Wijkontmoetingsavonden van 18.00-20.00 uur.  
De avonden bestaan uit een eenvoudige maaltijd en ontmoeting met gesprek rond het thema:  
‘De veertigdagentijd en Pasen’.  
Graag aanmelden bij ds. Janneke de Valk of ds. Gerben Kajim 
  
Paasmiddag senioren 3 april 
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 
  
Zang en Evangeliedienst 7 april 19.00 uur 
In de Kapel, voorganger is ds T.J. Oldenhuis uit Coevorden. 
M.m.v. het Chr. Mannenkoor Crescendo o.l.v. Klaas Withaar. Organist is Reint Elling.  
U bent van harte welkom. 
  
 
 
 
 



Kliederkerk 7 April in CBS Het Anker  
Zondag 7 april is er weer een Kliederkerk!  
Deze keer is het in de school CBS het Anker aan de Distelvink in de Rietlanden. Het thema van deze 
Kliederkerk is: Sta op! Het gaat over het verhaal van de vrienden die bij Jezus komen met hun zieke 
vriend.  
Deze middag zullen er tal van leuke activiteiten te doen zijn. Wat dacht je van een speurtocht?!  
Een kruiwagenrace, kleien, vriendschapsbandjes maken, bouwen met Duplo, timmeren 
en nog veel meer! We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. 
De Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 12 jaar  
samen met hun ouders, grootouders en andere begeleiders uit heel Emmen en ver daarbuiten!  
Toegang is gratis, er staat wel een bus voor een vrijwillige gift. 
Dus kom allemaal van 15 – 17.00 uur naar CBS Het Anker, want dit wil je niet missen! 
  
Albert Schweitzer  -  Eerbied voor het leven 
Kennismaking met de persoon en het werk van deze arts, theoloog en musicus in 2 avonden: 3 en 10 
april in de Opgang telkens om 20.00 uur.  
De avonden worden geleid door ds. Bert Altena (Assen) en ds. Jan Fischer.  
Van harte welkom, graag van te voren aanmelden! 
  
De Matthäus Passion.  
Op donderdag 11 april om 19.45 uur vertelt Roel Bosch over de inhoud, de muziek, achtergronden.  
Hij laat een aantal prachtige delen uit dit bijzondere muziekstuk van Bach horen.  
Roel heeft heel wat keren meegezongen en heeft zich gedurende de afgelopen jaren ook erg verdiept 
in het hele verhaal rondom de 'Matthäus’.   
Een avond helemaal passend in de dagen voor Pasen.  
Donderdag 11 april, in de Opgang aanvang 19.45 uur.  
Absoluut de moeite waard. 
  

Paaschallenge voor Tieners 

Net als de PaasChallenge van 2018 kun je ook dit jaar in de Paasnacht met een groep tieners een 

spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht.  

Je leeft je in het verhaal van Jezus in. Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest?  

De PaasChallenge begint met een 'Laatste Avondmaal' op Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur en 

eindigt met een ontknoping bij zonsopgang en ontbijt op Paasmorgen. 

Tieners die mee willen doen, mogen zich opgeven bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl. 

Ook is zij op zoek naar mensen die de hele nacht mee willen als begeleider of die willen helpen tijdens 

een aantal opdrachten. Het wordt een onvergetelijke nacht die je niet wilt missen! 

  
  
 
_______________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl___________ 
  
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp, tel. 640035 
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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