
zondag 2 februari 2020 
Week 6, jaargang 22 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.  
**************************************************************************************************************  
Begroeting door:  Dames G. van Engen en R. de Roo 
Voorganger:  Ds. H. Bouma 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderling:   Mw. B. Beukers 
Diakenen:  Mw. F. Boerhof en mw. N. v.d. Kamp                                                                                                                                                
Lector:   Dhr. H. Schiere 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:               Dhr. en mw. Altena 
  
Agenda:  
Ma.  13.45 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 3 
Do: 19.45 uur Repetitie musical 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: N. van der Kamp 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: Dhr. D. Warringa 
Zo: 11.00 uur Koffieschenken: Mw. en dhr. Venema 
  
Komende diensten: 
Zondag 9 februari 10.00 uur, voorganger Ds. G. Kajim 
  
De bloemen van deze zondag zijn voor:  
Dhr.  G. Wubs en mevrouw J. Schonewille-Bril. 
 
Opbrengst collectes 26 januari: 
1e € 127,60 diaconie   2e € 121,70 PKN (Job) 
  
Collectes voor 9 februari zijn voor: PGEmmen en 
Soupkitchen Namibië  
U weet het vast nog wel: de Soupkitchen waar elke week ruim 100 kinderen opgevangen worden. 
Momenteel al 3x per week. De kinderen krijgen een warme maaltijd, kleding voor school, voorlichting 
over hygiëne, hulp bij huiswerk, ze mogen boeken lenen, etc. Dit wordt allemaal door vrijwilligers 
gedaan. 
Onze Ichthusgemeente draagt de kinderen van de Soupkitchen een warm hart toe : collectes, giften 
van de rommelmarkt en de boekenmarkt, opbrengsten van filmavonden, de jeugdclubs sparen 
hiervoor, persoonlijke giften…. 
De vrijwilligers van de Soupkitchen, onder leiding van Kapepo, zijn u enorm dankbaar voor alle 
ondersteuning. Regelmatig krijgen wij ( Gerrit en Ans Misker) foto’s toegestuurd. Volgende week 
zullen we er wat laten zien, tijdens de collecte die dan bestemd is voor dit goede doel. 
Juist deze week kregen we een bedankbrief van Kapepo.  Die geven we graag aan u door: 
  
On behalf of Kids-soupkitchen.org  I Samuel Kapepo love to take this special time to thank Misker's 

Families,Friends and the entire congrigation/Church member of your church for being very loyal and 

support to our Charity organisation in Namibia for quite long time now. we  could not feed,dress and 

give sanitary pads to school kids if your church and friends could not love to help out to us in Namibia. 

Now we can be able to feed 3 days a week at our center. 

our long time relation wish to contuine till end of time till the next generation. I personal want to create 

an empire for our next generation.with this few words I love to wish everyone of you a long live,health 

and to ask God to bless each and everyone of you so he can multiply wherever you took to bless 

others. me and my team are giving greetings to you. 

yours in community Development, Samuel Kapepo 

http://kids-soupkitchen.org/


Vertaling: Namens Kids-soupkitchen.org , neem ik Samuel Kapepo graag de tijd om de familie Misker 
en vrienden en het alle leden van uw kerk te bedanken voor hun zeer trouwe en langdurige steun aan 
onze liefdadigheidsorganisatie in Namibië. Voor die tijd konden we geen eten en kleding etc.  geven 
aan de schoolkinderen.  Nu uw kerk ons helpt, kunnen we 3 dagen per week eten uitdelen in ons 
centrum.  Wij hopen dat onze langdurige relatie blijft tot de volgende generatie. Ik wil persoonlijk een 
imperium creëren voor onze volgende generatie. Hierbij wil ik iedereen een lang leven toewensen, 
gezondheid en God vragen om iedereen te zegenen zodat hij kan vermenigvuldigen waar je ook bent 
om anderen te zegenen. Mijn team en ik groeten u.  Samuel Kapepo 

Ontvangen per bank in januari:  Een gift voor de wijkkas van € 50,00.  Hartelijk dank!     
  
Bedankjes: 
-Mw. R. Kleefman wil hierbij de Ichthus gemeente bedanken voor de (zondag) bloemen die ze onlangs 
heeft gekregen. 
 
-Hartelijk dank voor de bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen.                                                                 
Na mijn rugoperatie op 21 januari verloopt de revalidatie inmiddels voorspoedig. Kees ten Hoor. 
  
Spelletjesmiddag woensdag 12 februari samen met mensen uit alle landen wordt er vanuit de 
diaconie en de voorbereidingsgroep van “de maaltijd van ontmoeting” een spelletjes middag 
georganiseerd. 
Deze keer geen maaltijd, maar een middag waarin we met elkaar allerlei soorten spelletjes spelen, 
samen met mensen die van een ander land komen. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden 
waaronder natuurlijk ook de bingo, waar we mee afsluiten. Voor de buitenlanders die we uitnodigen 
zijn er wellicht spelletjes bij die zij niet kennen of door de taal niet zo goed begrijpen. We nodigen 
iedereen uit die het leuk vindt om daarbij te assisteren en mee wil doen uit voor deze middag. Het 
begint om 15.00 uur en sluit af rond 17.00 uur. 
Er is iets lekkers om te eten en te drinken.                                                                                                          
Graag opgave bij Gré Venema: venkal@ziggo.nl, telefoon: 615291 
  
Vooraankondiging gemeenteavond 12 februari a.s. 
Beste mensen, 
De gemeenteavond staat nu gepland op 12 februari a.s. om 19.30 uur in de “Zeihuuvzaal” in Ichthus. 
Een ieder is van harte welkom om op deze avond aanwezig te zijn. 
We sluiten de avond af met een hapje en een drankje en wordt de film van de gemeentereis, 
gehouden in september vertoond. 
  
Synagoge Emmen:  Arjen Lont honorair consul van Israël in de provincies Friesland, Groningen, 
Drenthe en Overijssel - geeft vanmiddag (2 februari) een lezing over de staat Israël en de 
ontwikkeling daarvan. Aanvang 15.00 uur - € 10,00 entree. 
  
Filmavond bij Misker, Odoornerweg 4. Aanvang 19.30 uur 
Op zondag, 9 februari 2020 is onze tweede filmavond van dit seizoen en we willen dan de film AGENT 
OF GRACE laten zien, de enige speelfilm over het leven van de wereldberoemde predikant Dietrich 
Bonhoeffer, de Duitse theoloog die zich in de Tweede Wereldoorlog verzet tegen de nazi-invloeden op 
de kerk. Al snel na het uitbreken van Hitlers machtsovername mag de predikant Bonhoeffer zijn 
beroep als predikant  niet meer uitoefenen.  De predikant worstelt dan met de vragen: wat kan ik in 
m’n eentje tegen dit regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets doen?  
Dietrich Bonhoeffer neemt een besluit  en hij gaat werken voor de Abwehr, de militaire 
inlichtingendienst van het Duitse leger, tegelijkertijd ook het centrum van het lokale verzet tegen Hitler. 
Hierdoor raakt hij betrokken bij verschillende operaties tegen het regime, totdat hij in 1943 zelf 
gearresteerd wordt. En dit kost hem uiteindelijk het leven. Minder dan een maand voor het einde van 
de oorlog wordt hij opgehangen door de nazi’s. 
Er is nog plaats voor enkele personen. 
Opgave graag via de lijst op de zuil, of per mail, geawarringa@planet.nl 
 
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.  

mailto:venkal@ziggo.nl
mailto:geawarringa@planet.nl


  
 
Actie Kerkbalans 
De actie kerkbalans is in volle gang. Veel mensen hebben al digitaal hun bijdrage toegezegd en de 
afgelopen dagen zijn door vrijwilligers de retour enveloppen opgehaald. Komende week worden de 
reacties bekeken en volgende week zondag hopen wij u een voorlopige tussenstand te kunnen 
melden. 
Uw toezegging kunt u op eenvoudige wijze digitaal doen via website www.pgemmen.nl. U klikt op de 
rode button “Mijn Toezeggingen” en vervolgens vult u uw gegevens in. Weet u uw registratienummer 
niet? Geen probleem. U klikt op “Ik ben mijn registratienummer kwijt” en vervolgens vult u uw 
gegevens en uw e-mail adres is. U ontvangt dan per omgaande op de mail uw registratienummer. 
Let Op! Bij sommige computers beland de Kerkbalanspost in de map “Spam”. 

 
Sacraal dansen: Nieuw seizoen!  De data zijn: dinsdag 11 en 25 februari en 10 en 24 maart. 
 
Kliederkerk 9 februari in de Opgang  
Zondag 9 februari is er weer een Kliederkerk! Kliederkerk is er voor het hele gezin. Het is iedere keer 
weer vrolijk en gezellig. Samen Bijbelverhalen ontdekken door te knutselen, spelen, proefjes doen, 
zagen, timmeren, zingen en lekker eten! Het kan allemaal bij de kliederkerk. 
  
Zang- en Evangeliedienst: 2 februari 2020 om 19.00 uur Zondag 2 februari 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. Moolhuizen uit Hoogeveen. Medewerking wordt 
verleend door het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor onder leiding van Frits Vugteveen. De organist 
is Dick Swama. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  

 
Choral Evensong: 2 februari 2020 om 16.00 uur Zondag 2 februari zingt Vocaal Ensemble Magnificat 

Emmen een Choral Evensong in de Grote Kerk van Emmen. Onder leiding van dirigent Daniel 

Rouwkema, met orgelbegeleiding van Jan Pieter Lanooy, zingt het koor een gezongen avondgebed in 

de Anglicaanse traditie. De liturg van deze gezongen vesper is ds. Jan Fischer. In de kerkelijke traditie 

staat 2 februari ook wel bekend als Maria–Lichtmis, of als dag van de Pesentatie van de Heer in de 

Tempel. Dit is de laatste feestdag die verbonden is aan Kerstmis. Van de moderne componist 

Alexander L’Estrange klinkt ‘Lighten our Darkness.’ Dit klassieke avondgebed krijgt een andere 

betekenis rond kerst: het Licht van de wereld is met ons. Naast moderne klinkt ook oude muziek: 

‘When to the temple Mary went’ van Johannes Eccard (1553– 1611). Ook zingen we Psalm 84, de 

vaste gezongen gebeden (Preces & Responses) van Peter Nardone, en het Magnificat & Nunc dimittis 

in G van Herbert Sumsion. De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter 

bestrijding van de onkosten, zodat we deze traditie voort kunnen zetten. De Choral Evensong begint, 

eerder dan gebruikelijk, om 16.00 uur. U bent allen van harte welkom. 

 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Het Vakantiebureau, voor vakanties met extra aandacht of zorg  

Creatief/culinaire week van 15 – 22 februari in Nieuw Hydepark-Doorn                                                              

Kent u mensen die houden van creatief bezig zijn, kokkerellen of lekker eten? Dan is wellicht de 

creatief/culinaire week wat voor hen! Het belooft een week te worden vol met verrassende creatieve 

workshops. Met diverse materialen maken we prachtige werkstukken, o.a. siervogels of een 

dromenvanger, ook mensen die van schilderen houden kunnen hun hart ophalen. Voor het eerst heeft 

deze week ook een culinair tintje. Onder leiding van chef-koks gaan gasten aan de slag tijdens ‘Heel 

Hydepark bakt’. Wie wordt de meesterbakker van 2020? De jurering vindt plaats door niemand minder 

dan burgemeester Naafs (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Janny van der Heijden (bekend van 

Heel Holland bakt.)  

Muziekweek van 29 februari – 7 maart in Nieuw Hydepark-Doorn                                                                            

Ook mensen die van muziek houden kunnen deze winter komen genieten in de muziekweek.  

http://www.pgemmen.nl/


Zij kunnen op allerlei manieren bezig met diverse muziekstijlen in deze vakantieweek. Zelf muziek 

maken, luisteren naar een optreden en samen zingen. Ook een bezoek aan het Muziekcentrum van 

de Omroep staat weer op het programma. Kortom voor elk wat wils!                                                         

Mensen die een instrument bespelen kunnen ook hun eigen instrument mee nemen. In beide weken is 

er nog plaats voor senioren en senioren met een zorgvraag.  

Verkorte week van 18-23 april in Dennenheul-Ermelo                                                                                        

Voor senioren is er eind april een mogelijkheid om samen met andere senioren van zaterdag tot en 

met donderdag op vakantie te gaan. Deze week is nieuw in ons aanbod. Er is nog plek om te komen 

genieten van een mooi programma, hopelijk de voorjaarszon en de gezelligheid met elkaar.                                                        

In verband met de kortere verblijfsduur geldt er voor deze vakantieweek een aangepast tarief.  

Wilt U meer weten over deze weken of andere weken? Op de 

leesplank liggen de nieuwe gidsen, of www.hetvakantiebureau.nl of 

Gea Warringa, tel. 647677. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                       
Nelleke van der Kamp tel. 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur   

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                    
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,  tel.619774. Kopij vóór 21 februari 

  
 


