
De Schakel Zondag   8 september 2019     Week 37     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Mevr. R. Bakker en mevr. G. Warringa 
Voorganger:    Dhr. G. Kajim 
Pianist:  Dhr.  B. Melis 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma, mevr. J. Alberts, mevr. B. Beukers en dhr. D. Heyse 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers, dhr. G. Fleming, mevr. G. Venema en mevr. M. Hut 
Lector / Lectrice Dhr. H. Schiere 
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. H. Beukers  
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur  Achterom 
Ma: 19.30 uur  Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Wo:   8.30 uur  Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. J. Donker en mevr. A. van Vondel 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. E. Hasper 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Wanders 
Zo:   11:00 uur Koffieschenken: dhr. Henk en mevr.  Martha Altena  
  
Komende diensten  
Zondag 15 september om 10.00 uur in Ichthus met ds.P.E.G.Wiekeraad.   
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. Keim, mevr. Zijl en de heer Dost. 
  
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.  
 
Opbrengst collecten 18 en 25 augustus  
18 augustus:  1e € 228,85 (diakonie) en 2e € 205,25 (wijkkas)  
25 augustus:  1e € 162,21 (diakonie) en 2e € 139,95 (PGE)  
 
Opbrengst collecten Openluchtdienst 1 september  
De opbrengst van de eerste collecte is voor een goed doel. Dit keer de moestuin van de Voedselbank 
Zuidoost-Drenthe. Het is een ecologische moestuin van ongeveer een hectare. Dit komt onder meer 
tot uiting in de manier van grondbewerking, bemesting en onkruidbestrijding. Het zal allemaal zoveel 
als  mogelijk op milieuvriendelijke wijze gebeuren. Klanten van de Voedselbank worden bij het 
onderhoud en het oogsten van de gewassen  betrokken. 
De opbrengst van de collecte tijdens dienst was € 1082.27. 
De tweede collecte was voor de onkosten van dienst en deze bracht € 661.51 op. 
  
Giften 
Op onze afrekening van juli kregen we naast de bedragen van onze vaste donateurs ook de volgende: 
Gereformeerde kerk  



Vrijgemaakt avondmaalscollectes (febr.t/m april) € 381,18,  
De Kapel collecte 15 t/m 19 april € 188,00. Uit een nalatenschap € 50,00. In de kerk van NN € 10,00. 
Verder in de mand producten en DE-punten welke ik ook in mijn brievenbus mocht ontvangen.  
Voor al deze gaven en giften heel veel dank.                                         Het team van „De Helpende Hand" 
Oppas 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk? En wilt u dat er voor hen oppas is?  
U kunt dit aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com . 
  
Bedankt 
Wij waren zeer verrast door de mooie bos bloemen  die we van jullie mochten ontvangen. Wij stellen 
jullie medeleven zeer op  prijs en wij voelen ons gedragen door jullie gebeden. 
                                                                                                  Hartelijke groet, Riti en Johann Kleine Neerken 
  
Bij deze wil ik de Ichthus-gemeente hartelijk danken voor de prachtige bloemen die ik mocht 
ontvangen, ik was blij verrast. Een hartelijke groet aan allen.                                                 Gerke Bakker 
  
Hartelijk dank voor uw meeleven, bezoek en een prachtig boeket bloemen na mijn fikse 
endeldarmoperatie. Alles is wonderwel geslaagd. Dank aan Hem!                           Mevrouw Groenwold 
  
De operatie in het UMCG is goed verlopen, de uitslag is goed! Dat betekent dat alles schoon is en er 
geen verdere operatie nodig is.  
Sjaak en ik willen iedereen, die door middel van appjes, bezoekjes, bloemen, gebeden, kaarten, 
mailtjes, telefoontjes of op en andere manier met ons heeft meegeleefd, hiervoor heel hartelijk 
bedanken. Dat heeft ons enorm goed gedaan en gesteund.                                  Sjaak en Johanna Keim 
  
Expositie van Klaartje 
Beneden in de Zeihuuv en in de gardarobe hebben we de vrolijke schilderijen van Klaartje 
opgehangen. U kunt ze bewonderen tijdens het koffiedrinken of een ander moment als u in het 
gebouw bent.                                                                                                                       Sieka Tiemersma 
  

Boekenmarkt Ichthus 
Onze najaars-boekenmarkt zullen we houden op zaterdag 5 oktober 2019. van 9.00 tot 14.00 uur in 
Ichthus.Naast een groot aantal 
boeken van diverse genres hebben we ook legpuzzels, DVD's, LP's en  CD's . Dus voor elk wat wils.  
Daarnaast kunt in onze rust en smulhoek op adem komen onder het genot van een kopje  koffie/thee 
of  chocolademelk al of niet met koek. Graag tot ziens op onze markt. We hopen dat het weer een 
succes wordt.                                                                                                      De boekenmarktcommissie 
  

Wie wil bakken voor startzondag 22 september? 
Over twee weken vieren we hier in Ichthus de startzondag. Een feestelijke dienst waaraan de 
zanggroep Groupe Evangélique mee zal werken. Vanaf half 10 staat de koffie klaar. Ook na de dienst 
is er koffie voor iedereen, met iets lekkers erbij. De vraag is wie van u iets wil bakken voor bij de 
koffie na de dienst? Graag aanmelden bij Iena Pals (srpals@wxs.nl). Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Zomer-koffie-ochtenden 
Woensdagochtend 28 augustus was het de laatste zomer-koffiebijeenkomst in dit seizoen. Negen 
keer was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een ochtend midden in de week, een kopje 
koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij. We mochten veel mensen begroeten en het was 
steeds gezellig. 



Hierbij danken wij alle mensen die op één of andere manier geholpen hebben, het was weer 
helemaal goed. Fijn dat zo iets georganiseerd kan worden en dat de vrijwilligers zich zo vlot 
aanmelden. Dank daarvoor! 
Graag roepen wij jullie hulp ook de volgende zomer weer in, Deo Volente. 
  
Gemeentedachtocht (19 september): nog 2 plaatsen 
De gemeente-dagtocht staat gepland op 19 september 2019. We hebben een mooie route uitgezocht 
en voor de laatste beslissers is er nog de mogelijkheid om zich op te geven. Er zijn nog 2 plaatsen vrij! 
Graag zo spoedig mogelijk bij Jantiena Stockmeijer, tel 642715  
  
Achterom! Is weer begonnen! (wekelijkse activiteit voor 55+ ) 
Het was afgelopen maandagmiddag een gezellige drukte van belang in de zeihuuvzaal van Ichthus: de 
eerste bijeenkomst van Achterom! Zonder Tonnie Poppema, Gré en Wout Bijker, die helaas afscheid 
hebben genomen, maar gelukkig met een heleboel enthousiaste deelnemers. Elke maandag van 
14.00-16.00 uur kan er geschilderd worden, op het doek of het zogenaamd boerenschilderen en als 
er genoeg mensen zijn, kan er ook gesjoeld worden! Super gezellig! Bij deze wordt u allemaal 
uitgenodigd om een keer te komen kijken en de sfeer te proeven en mee te schilderen of sjoelen of 
wat u ook maar wilt doen. Er was al sprake van een workshop koken en schilderen met papier! Voor 
iedereen is er dus wel wat. Van harte welkom bij Achterom! 
  
Geloofsgesprek voor iedereen met de Bijbel in het midden!  
Een goed gesprek wil iedereen wel, maar het is iets dat niet vanzelfsprekend is. In deze tijd zijn we 
steeds drukker met onze mobiele telefoon. Nemen we nog de tijd voor een gesprek met anderen 
samen? En met God?  
Hoe meer mensen er samen zijn, des te meer verschillen er zijn. Het zijn juist die verschillen 
waardoor we van elkaar kunnen leren en ons geloof kan groeien. We willen dat dit jaar doen aan de 
hand van drie Bijbelverhalen. Welke dat zijn, bepaalt u.  
Vandaag is er tijdens de dienst de mogelijkheid om uw verhaal door te geven. Er is één uitzondering 
en dat zijn de psalmen. Die komen op een ander moment aan de beurt, zie daarvoor het 
programmaboekje van Ontmoeting en Inspiratie.  
Uit alle verhalen die binnenkomen maken wij een top 3. Die drie verhalen zullen dan in het midden 
liggen tijdens de geloofsgesprekken. De avonden zullen er als volgt uitzien: we beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd, maken kennis met elkaar en eventueel wat ons bezig houdt. Daarna gaan we 
dieper in op het verhaal onder leiding van Gerben of Janneke. 
Hopelijk heeft Cobi van der Hoeven gelijk en is God in onze moderne tijd altijd online. Daarom hopen 
we u op een of meerdere avonden te treffen bij onze geloofsgesprekken. 
  
Thema: Een goed verhaal!? 
Wanneer: dinsdag 1 oktober, woensdag 30 oktober en dinsdag 26 november  
Hoe laat: binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur,  gesprek 19.30-21.00 uur 
Waar:  gebouw Ichthus  
Opgave:  de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl of per telefoon 0591-618687 
  
Choral Evensong: 8 september om 19.00 uur 
Zondag 8 september zingt Vocaal Ensemble Magnificat een Choral Evensong in de Grote Kerk van 
Emmen. Onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema, met orgelbegeleiding van Mattijs de Vreugd, 



zingt het koor feestelijke muziek. Psalm 81 zet de toon: Jubel voor God.  
De vesper begint met die tekst op muziek van een Nederlandse componist: Exsultate Deo, van Willem 
Andriessen. Het Magnificat & Nunc Dimittis zijn geschreven door Charles Villiers Stanford. De 
componist beschouwde de versie in C, die het koor tijdens deze Evensong zingt, als zijn beste zetting. 
Uit het Deutsches Requiem van Johannes Brahms klinkt „Wie lieblich sind deine Wohnungen”. Een 
bekende bewerking van Psalm 84: hoe lieflijk is uw woning, Heer. 
De liturg van deze gezongen vesper is ds. Jan Fischer. De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een 
collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten, zodat we deze traditie kunnen voortzetten.  
In verband met het Shanty&Seasong Festival in het centrum van Emmen begint de vesper, later dan 
gebruikelijk, om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom. 
 
 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 41 24 (Els Hasper)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 13 september 2019 


