
Zondag 7 april 2019 
Week 15 Jaargang 21
  
 
Begroeting door:  Dhr. H. Hemmen en mevr. H. Hendriks 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist P. Flens 
Ouderlingen:   Dames J. Alberts en J. Keim 
Diakenen:  Dhr. Fleming en mevr. M. Hut 
Lector:   G. Warringa 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  De heren J. Post en F. Knigge 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Vanmiddag 15.00 uur: Kliederkerk voor 0-12 jarigen in CBS het Anker Distelvink in de 
Rietlanden. 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Di:  08.30 uur: team 2 
Wo: 19.30 uur:  kerkenraad 
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  E. Hasper 
       Schakel bezorgen: H. Hendriks 
Zo: 11.00 uur: koffieschenken: D. Warringa /J. Wijnholds 
 
Komende diensten:  
Zondag 14 april 10.00: Dhr. M. Westerduin 
                                                   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar: 
Mevr. A. Idema en de heer G. Dost. 
 
Opbrengst collecte 31 maart: 1e € 96,29 2e € 88.87 
Collecte 14 april: 1e Kerk in actie, 2e wijkkas. 
  
Symbolische schikking veertig dagen tijd:  
In de Veertigdagen leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Per zondag is daar een vorm 
en bloemkeuze bij. 
In de flesjes plaatsen we zwaardvormig blad, tussen de flesjes plaatsen we blauwe bloemen. Het 
patroon van de flesjes in een gesloten vorm. 
Meditatieve tekst: 
"Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven." 
Met geweld beschermen dat wat rechtvaardig lijkt 
met geweld nemen wat geen recht doet 
bloed en wijn een nieuw begin. 
 
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 
 
Giften Helpende Hand. 
Van de slager in de Emté Super hebben we enige tijd geleden vleesproducten gekregen. 
Er was een slachterij failliet en wat deze nog had onder de klanten verdeeld. Dit was  te veel voor de 
verkoop.  
Wij hebben dus goed kunnen uitpakken en de gezinnen wel voor 3 dagen vlees mee kunnen geven. 
Daar was men heel blij mee.  
Mede namens onze gezinnen hebben we ze heel hartelijk bedankt. 



  
Hartelijk dank voor het mooie voorjaarsboeket wat ik van de Ichthusgemeente kreeg.  P. Hasper 
  
 
Hartelijk dank voor de bloemen, die wij op 24 maart van de Ichthusgemeente hebben ontvangen. 
Deze week moet ik (Ineke) een zware operatie ondergaan. 
We proberen goede moed te houden. 
Een hartelijke groet van: Ineke en Klaas Kamminga 
  

Onlangs werd voor mijn man in De Horst een mooie bos bloemen bezorgd namens de Ichthus 
gemeente. 
Ook ontving hij per post een heel aantal kaarten. Graag wil ik u allen, ook namens Jo, heel hartelijk 
danken voor uw medeleven. Tonia Berends 
  
Namens de Ichthus gemeente heten we van harte welkom Martha van Veenen, zij is komen wonen op 
Picardtstraat 26. 
  
Clubkamp Ameland 
De jongeren van de clubs genieten van hun kampeerweekend op Ameland. Kampvuur op het strand, 
vossenjacht , douanespel in het bos, en vooral de bonte avond. 
Op zondagmorgen vieren wij een kerkdienst, die vast anders is dan in Ichthus. Wel steken we ook 
daar een kaars aan:    teken van het licht van de Heer maar ook verbonden voelen met de gemeente 
in Ichthus. 
We willen u bedanken voor alle chocolade die u gekocht heeft, daar kunnen we leuke dingen van 
doen. 
Hartelijke groeten van alle jongeren en hun leiding. 
  

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 kruiwagen race, 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! 
 

Zondag 7 april, (vanavond) om 19.00 uur is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan 
de Kapelstraat 63 in Emmen, met veel samenzang van bekende geestelijke liederen. Voorganger in 
deze dienst is ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden. Medewerking verleent het Chr. Mannenkoor 
Crescendo o.l.v. Klaas Withaar. Organist is Reint Elling.  

V&T en ZWO middag (Schepershof) 
Op donderdag 11 april om 14.30 uur geeft Evelien Vrolijk, medewerker van KerkinAktie (KiA) in de 
Schepershof een lezing over het Rwanda project van KiA. ‘Rwanda, 25 jaar na de genocide’. Ook zijn 
er mensen uit Rwanda zelf die komen vertellen op welke wijze ze een manier hebben gevonden om 
samen verder te kunnen leven in hun land. Tijdens deze middag is er ook gelegenheid om algemene 
vragen te stellen aan Evelien over alles wat we van KiA altijd al wilden weten. 
De middag wordt om 17.00 uur afgesloten met een zogezegd sobere maaltijd op Afrikaanse wijze. De 
kosten daarvan zijn  € 5,00. Opgave vooraf aan de balie van de Schepershof. 
 
Vroeg op Pasen Viering 
Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag (21 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de 
Grote kerk te Emmen.  
Om 07.20 uur wordt het Licht van Pasen ontstoken en worden er paasliederen gezongen.  
Binnen is er vervolgens een korte viering waarbij afgevaardigden van de verschillende kerken en 



geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.  
Na afloop is er koffie en een krentenbol.  
Het licht van Pasen  wordt door de afgevaardigden meegenomen naar hun eigen dienst of viering. 
Namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen. Hans van Os 
  
Voor alle tieners: Kom samen kijken naar The Passion Samen kijken naar The Passion: Op 
donderdag 18 april is hij weer te zien. Dit maal vanuit Dordrecht: The Passion. Het lijdensverhaal van 
Jezus uitgespeeld door bekende Nederlanders en bezongen in Nederlandstalige hits van deze tijd. 
Een boeiend, intens, emotioneel spektakel, waarin het lijdensverhaal en de hedendaagse tijd met 
elkaar verbonden worden. Vanaf 20.30 te zien op TV. Of, en dat is veel mooier, samen te bekijken in 
de oude garage Misker op formaat 5 bij 5 meter! Van harte welkom aan de Odoornerweg 4! Neem je 
vrienden mee! 
 
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! 
 
Boekenmarkt. 
De voorjaarseditie is net achter de rug en toch denken we al weer aan de volgende. De najaars-
boekenmarkt zullen we houden begin oktober. De juiste datum volgt later. 
Boeken, puzzels, CD"s , DVD's kunt U iedere woensdagmorgen inleveren in de hal van de kerk of 
zondags meenemen naar de kerkdienst. Er staat een krat in de hal waar u het in kan doen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.    De boekenmarkt commissie. 
  
Vocalin Drenthe heeft een drietal concerten van The Crucifixion van John Stainer op het 
concertprogramma staan.  
De uitvoeringen zijn op 7 april in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen, op 13 april in De Bron in Assen en 
op 14 april in de Grote Kerk in Emmen.  (17.00 uur)                                                                                                       
Dirigent is Roelof Bosma uit Hoogeveen. 
Dit concert duurt ruim een uur. Het is een kerk-oratorium, naar aanleiding van gedeelten uit de 
lijdensgeschiedenis, met een rol voor het orgel, afwisselende koordelen, solo’s voor tenor en bas en 
een zeldzaam duet voor mannenstemmen.  
De luisteraars worden uitgenodigd om bij de koralen mee te zingen.  
De solisten zijn Aart Mateboer, tenor, Jan Kruisselbrink, Bas en Karel van den Berg, orgel. 
De concerten in Hoogeveen en Emmen beginnen om 17.00 uur. 
Het concert in assen begint om 20.15 uur. De concertdeuren gaan een half uur voor aanvang van het 
concert open. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de site: www.vocalindrenthe.nl, via van plan, bij de leden en aan de kerk 
voor € 12.50, inclusief programmaboekje + consumptie.  
 
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.   (Zitplaatsen) 
 
 
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 10 mei. 
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