
Zondag 12 januari 2019  
Week 3 Jaargang 22                                                           
Pastoraat telefoon: 06-41872814. 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.  
  
************************************************************************************************************* 
Begroeting door:  Dames J. Strockmeijer en E. Veerbeek 
Voorganger:  Pastor Broekman, Emmen 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderling:   Mevr. J. Keim 
Diakenen:  Dames N. v.d. Kamp en G. Venema                                                                                                                                                 
Lector:   Mw. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:            Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
  
Agenda:  
Ma.  13.45 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Di:  15.00 uur Gespreksgroep Bijbelse miniaturen 
Wo:   19.30 uur Vergadering pastoraat en diaconie 
Wo: 16.00 uur Vergadering moderamen 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 5 
Do: 19.45 uur Repetitie musical 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: mw. E. Veerbeek en I. Pals 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: Dhr. B. Beuker 
Zo: 11.00 uur Koffieschenken: dhr. en mevr. Beukers 
  
Komende diensten: 
Zondag 19 januari 10.00 uur, voorganger ds. J. de Valk-Boerma                                                    
  
De gemeenteleden mogen deze week de bloemen brengen naar:  
mevrouw. A.W. Haaksema en mevrouw G. Grit-Gruppen. 
  
Voorbede aanvragen: 
U kunt een voorbede aanvragen en neerleggen in het houten schaaltje op de tafel in de hal bij de 
begroeting. U kunt e.v.t een voorbede schijven in het gedachtenis hoekje en het daarna in het houten 
schaaltje leggen. 
  
Opbrengst collectes: 
24 december samen met Kapel: 
1e  € 339,52 (voor de “Helpende Hand”) 2e  € 268,00 
31 december: 1e € 72,50,  2e € 58,15                                                                                                              
5 januari: 1e € 124,80 diaconie, 2e € 111,80 PGEmmen 
Nog nagekomen voor Kinderen in de Knel (kerst)  € 9,00  
  
Bedankje: 
Ichthus gemeente,  bedankt voor de mooie bloemen. Het heeft mij  erg goed gedaan.                             
Mevr. J. Dijks-Wolbers 
  
Uitnodiging gespreksgroep „Bijbelse miniaturen”                                                                                                
Op 14, 21 en 28 januari kunt u weer meedoen met een gespreksgroep. Het gaat dit jaar over het 
boekje  „Bijbelse miniaturen” van Carel ter Linden. In dit boekje laat Ter Linden op een verrassende 
wijze zien wat de verborgen en actuele boodschappen kunnen zijn van oude bijbel verhalen. We lezen 
samen enkele verhalen en gaan in gesprek hoe de bijbel ons dagelijks leven nog steeds raakt en wat 



we daarmee kunnen doen. Meer informatie vindt u in ons programmaboekje „Ontmoeting en Inspiratie 
2019/2020”, dat u in september heeft ontvangen. We beginnen steeds om drie uur ’s middags en 
sluiten af rond vijf uur. Plaats: Ichthus. Het boekje Bijbelse miniaturen is te koop in de plaatselijke 
boekhandel. Het is handig wanneer u het in bezit heeft en  meeneemt, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
We verwachten volgens opgave ongeveer 12 deelnemers. Ook u bent van harte uitgenodigd!  

Sacraal dansen: Nieuw seizoen!  De data zijn:                                                                                                     
dinsdag 14 en 28 januari, 11 en 25 februari en 10 en 24 maart. 
  
Vrijdag 17 januari 17.30-19.00 uur start Beta voor iedereen van 12-18 jaar! 
Je bent tussen de 12 en 18 jaar. Veel leeftijdsgenoten ontmoet je niet tijdens de kerkdiensten of 
andere activiteiten.  En toch zou je wel eens leeftijdsgenoten willen ontmoeten, om door te praten over 
wie je bent, waar je mee bezig bent, over je leven en over al je vragen over het geloof. Serieus en 
gewoon gezellig. Dat kan! Vanaf vrijdag 17 januari 2020 start de kring Beta (vroegere catechisatie). 
Juist voor jou! Leuke leeftijdsgenoten, mooie gesprekken en een enthousiaste jeugdwerker, Jedidjah 
de Haan. En samen eten!. Je bent van harte welkom van 17.30-19.00 uur in de Opgang, aan de 
Mantingerbrink in Bargeres. Wil je meer informatie, bel gerust met Jedidjah (06 11817194) 
  

Boekenmarkt                                                                                                                                                            
De eerstvolgende boekenmarkt willen we graag houden op: zaterdag 7 maart 2020 van 9.00 tot 14.00 
uur. Zoals u van ons gewend bent hebben we weer een grote keus aan boeken, Lp’s, Cd’s, en 
legpuzzels.                                                                                                                                                    
Kom gerust kijken er is vast iets voor u bij. Na het snuffelen kunt u bijkomen in onze smikkelhoek 
onder het genot van koffie, thee, of chocolademelk al of niet met koek.  

Zingen voor Israël in Emmen 
Komt u ook op vrijdag 17 januari naar de Zingen voor  Israëlavond in Emmen? Deze koor- en 
samenzangavond wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Oude Roswinkelerweg 30 in 
Emmen.  Aanvang: 19.45 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor 
Marum o.l.v. Jan Veen en de Gospel Le Groupe Evangelique o.l.v. Margriet Buirs. Organist is Bert van 
Kemenade. De opening wordt  verzorgd door ds. H. Vasques en de meditatie door ds. Kees van 
Velzen. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden voor 
de stichting Christenen voor Israël. Ook  is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen. 
  
Bericht van de Synagoge in Emmen:                                                                                                    
*Op 19 januari 2020 verzorgt het Drents Klezmer Trio een optreden met een nieuw programma rond 
het thema ‘Vrijheid’.                                                                                                                                    
*Op 27 januari 2020 vindt er een Holocaust herdenking plaats. 

Gelegenheidskoor: zangers / zangeressen gevraagd! 
Paasoratorium  ‘Als de Graankorrel sterft’ Wie zingt mee?? 
Vanaf zaterdag 1 februari  wordt wekelijks anderhalf uur repetitie gehouden  
van 9.30 uur – 11.00 uur onder leiding van Martin de Ruiter 
in de Dorpskerk in Sleen. Iedere zaterdag, tot woensdag 8 april komen we bij elkaar  
om het Paasoratorium ‘Als de Graankorrel sterft’ van Marijke de Bruijne  
in te studeren. De muziek is heel toegankelijk en zo geschreven en op muziek gezet  
dat het op vrij eenvoudige wijze door iedereen kan worden aangeleerd.  
Thuis kunt u bovendien uw eigen partij extra instuderen. 
De verschillende koorpartijen kunnen digitaal worden toegezonden. 
In veel gemeenten werd dit project al eerder uitgevoerd.  
Dat gaan we in Sleen nu ook doen.  We hebben in Sleen en dorpen rondom meerdere koren,  
veel mensen vinden het leuk om te zingen en dát is eigenlijk de enige voorwaarde om mee te doen:  
er plezier in hebben om mee te doen.  
U hoeft geen geschoolde stem te hebben, geen zangkwaliteit, geen zangervaring: niets van dat alles.  
U moet gewoon mee willen doen, het leuk vinden om acht weken samen op te trekken  
en vervolgens iets moois neer te zetten. We hopen heel erg op uw enthousiasme hiervoor.  
Samengevat: de eerste repetitie vindt plaats op zaterdag 1 februari,  
vervolgens de zaterdagen daarna tót woensdag 8 april: op die avond - de avond voordat de 
Paascyclus begint – zullen we het Oratorium ten gehore brengen in de Dorpskerk, als bezinning op de 
vieringen die komen. 
Opgave kan via ds. Jitse Scheffer  tel. 0591 572597  jitse64@hetnet.nl    Welkom!! 

mailto:jitse64@hetnet.nl


 
Studieseminar met ds. Henk Poot in Emmen over“ Jozef, Jezus en Israël” 
Op dinsdag 11 februari is er in Emmen de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, 
als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Jezus, Jozef en 
Israël. De andere avonden zijn op dinsdag 10 maart en 14 april. De bijeenkomsten vinden plaats in de 
Kapel, Kapelstraat 63 in Emmen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van 
producten uit Israël. 
 
Jozef, Jezus en Israël 
Vaak is de geschiedenis van Jozef gelezen als het verhaal van de vrome zoon van Jakob die ondanks 
alles wat hem overkomt, trouw blijft aan zijn geloof. Een prachtig voorbeeld voor ons leven met God. 
Maar de geschiedenis kan ook gezien worden als een profetie over het leven van Jezus en Gods plan 
met het volk Israël. 
In een drietal Bijbellezingen volgen we de geschiedenis van Jozef en kijken gelijk daar dwars 
doorheen naar de plaats van Jezus en Israël in de Bijbel. 
Achtergrond spreker 
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in 
Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël 
en is een veelgevraagd spreker. 

Emmemoriam-gedenktocht                                                                                                                
Zondagavond 9 februari 2020 vindt de tweede Emmemoriam-gedenktocht plaats in het Rensenpark 
Emmen (Voormalig Noorder Dierenpark). Inloop is tussen 17.30  en 20.30 uur. Deze route is geheel 
verlicht. Langs de route vinden diverse activiteiten plaats.De route is bedoeld voor iedereen die 
iemand mist en graag wil herdenken. De toegang is gratis. De activiteiten zijn inmiddels bekend:                    
Bij de hoofdingang van het Rensenpark kan een steen worden opgehaald, waar de naam van diegene 
die gemist wordt, kan worden opgeschreven. Deze steen kan verderop in het park gelegd worden op 
een speciale plaats. -In het Stadstheater is een speciale wensmuur opgesteld waar je een wens kunt 
achterlaten en een kaarsje kunt branden. -In Loods 13 is een zaal ingericht waar foto’s worden 
getoond, en muziek wordt gedraaid, welke beiden ingezonden kunnen worden 
via emmemoriam@gmail.com -Tussen de Stadsboerderij en Twessers is een Troosthoek ingericht 
alwaar je met elkaar kunt samenkomen. Twessers verzorgt hier de warme dranken uitgifte. -Op het 
park is een verlichte gedichtenhoek ingericht.                                                                                                
Ook gedichten kunnen worden ingezonden via bovenstaand e-mailadres.                                                                                                    
De tocht wordt muzikaal ondersteund door o.a. singersongwriter Isa Zwart, pianist Bas Stoker en een 
live koor, De toegang is gratis.                                                                                                         
Emmemoriam is een initiatief van: DLE Emmen, Crematorium de Meerdijk, Monuta en 
Adevents/stichting Talentblik. 

 
 
 
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. 
Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. 
Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn, want onlangs is er een vrachtwagen vol 
doppen vernietigd, omdat  mensen er van alles in doen zoals dopjes van bierflesjes, dit mag beslist 
niet! Ook goud- en zilverkleurig doppen mogen niet. Wel harde deksels, geen zachte deksels! 
Daarom hieronder een lijstje: 
Zuivere plastic dopjes die altijd goed zijn: - dopjes van flessen en bussen: - dranken: frisdrank, 
water, melk, fruitsap, sportdrank (het doorzichtige kapje mag erop blijven - (af)wasproducten, 
detergenten, deo's en haarproducten, shampoos, douchegel, spuitbussen, ...- medicatie, zalf, 
tandpasta, olie en azijn,...- deksels of klepjes van: smeerpasta's, choco, honing, smeerkaas, 
koffie, sauzen en kruiden- stiften en pennen, plastic wijnstoppen, Kinder Surprise eitjes, 
noveenkaarsen. 
******************************************************************************************************************** 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                    
Iena Pals  tel. 618687 kopij voor donderdag 17.00 uur                                                                                      
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                            
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel.619774. Kopij vóór 24 januari 
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