
De Schakel Zondag   26 januari 2020     Week 5     Jaargang 22  

 

PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
 
 
 
 

Begroeting door:  Mevr. L. Bodewitz en mevr. J. Fransen 
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  H. Vink 
Ouderling:   Dhr. D. Heyse 
Diakenen:  Mevr. M. Hut en dhr. G. Fleming 
Lector / Lectrice: Mevr. A. Knigge 
Koffie schenken: Mevr. D. en dhr. J. Post 
Koster:    Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 13.45 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14:00 uur Sacraal dansen 
Di: 15:00 uur Gespreksgroep „Bijbelse miniaturen” 
Di:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. J. Geerlinks, mevr. M. Hoving, mevr. C. Strootman   
             en dhr. F. Kroeze 
Do:  18.45 uur Musical 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Wanders 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: mevr. G. en dhr. J. Venema 
  

Komende diensten  
Zondag 2 februari om 10.00 uur in Ichthus met ds. H. Bouma. 
  

Voorbeden aanvragen 
De briefjes met een voorbede kunnen in het houten bakje gelegd worden op de tafel bij de 
begroeting in de hal. Bij het binnen komen, kunt U hier dan gebruik van maken.  
  

  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Dhr. C. Blaauw, J. van Lierstraat 18, 7815 NG Emmen. 
Mevr. E. Bal-Otter, Sparrenlaan 15, 7822 EM Emmen. 
Dhr. C. ten Hoor, Walstraat 61, 7815 RB Emmen via de  Oecumenisch dienst in de Franciscuskerk. 
  
Bij de dienst voor 2 februari 2020: het verhaal achter Psalm 121 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp, aldus de dichter van psalm 121. Wat 
stond hem voor ogen toen hij, met achterlating van zijn gezin daar in Kapernaüm, samen met andere 
pelgrims de lange en niet ongevaarlijke reis naar Jeruzalem ondernam?  In deze dienst vertelt hij bij 



monde van Hans Bouma zijn verhaal, met als titel: “Je hebt zijn zegen.”  Een even spannend als 
troostrijk verhaal waaraan Pieter Flens muzikaal deelneemt. 
  
Collecte 2 februari 
De eerste is voor Kerk in Actie (werelddiaconaat) en de tweede voor de PGE. 
  
Bedankt 
Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen van de Ichthusgemeente.  
                                                Met vriendelijke groeten, mevrouw Baas.  
  

Het mooie bloemstuk dat ik op de laatste zondag van vorig jaar van de Ichthusgemeente kreeg en de 
bloemenpracht die mijn partner Ank afgelopen zondag kreeg, voelden als een warme groet en 
hebben ons heel goed gedaan.   
                                    Hartelijk dank, Jan de Graaf (Hunenoord 27) en   
                 Ank Andriessen (De Herbergier, Oude Roswinkelerweg 25) 
  
Exposities in Ichthus 
Na vele jaren met plezier de exposities in de Zeihuuv te hebben verzorgd, heb ik, omdat wij gaan 
verhuizen, deze taak  overdragen aan Rika Lanting, . Met dank voor jullie vertrouwen in mij neem ik 
nu afscheid.             Met hartelijke groet, Sieka Tiemersma-Mulder. 
Verhuizing 
Velen van jullie zijn al op de hoogte dat wij gaan verhuizen naar Renswoude, dichter bij de kinderen. 
En dus moeten wij onze gemeente Ichthus gaan verlaten. 
Wij hebben met genoegen en met blijdschap met jullie in en aan de gemeente gewerkt onder de 
inspirerende leiding van Gods Geest. 
Wij danken jullie voor jullie liefde en vertrouwen en wensen jullie en de gemeente Zijn zegen toe, 
voor nu en in het bijzonder voor de toekomst. 
Blijf elkaar trouw, zoals de Heer jullie trouw blijft. 

Met een hartelijke  groet, Sieka en Jaap Tiemersma. 
nieuw adres: Acacialaan 10, 3927GE Renswoude 

  
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.        De 
boekenmarktcommissie  
  
Geen gemeenteavond op 29 januari 2020 
Beste mensen, op woensdag 29 januari 2020staat de gemeenteavond gepland.  Deze avond gaat niet 
door! 
Op dit moment zijn er geen agendapunten,  die behandeld moeten worden. Sinds de bijeenkomst 8 
december 2019 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen wat betreft de „toekomst Ichthus”.   
Wanneer bekend is wanneer de volgende gemeenteavond is, zal dat via de schakel bekend gemaakt 
worden. 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 



Hennie Hendriks (scriba)  
  

Taizé-gebed in de Grote Kerk: zondag 26 januari 19.00 uur 
Vanavond, 26 januari, zal het derde Taizé-gebed van dit seizoen plaatsvinden in de Grote Kerk in het 
centum van Emmen. Het gebed is voorbereid door leden van meerdere kerken. Het is tevens de 
afsluiting van de week van gebed voor de eenheid. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het 
oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel 
aandacht en stilte. Een viering die je raken zal. Tot de 26e! 
  

Aaldert Oosterhuis in Preek van de Leek: 26 januari in De Opgang  
Na Hans ten Cate, Ellen ten Damme, Evert ten Napel, Kees Bijl, Harm Dijkstra, Jacques Tiggelaar en 
Aleid Rensen komt komende zondag 26 januari de van onder meer RTV Drenthe bekende Aaldert 
Oosterhuis (s)preken tijdens een „Preek van de leek”-kerkdienst in de Opgang. Aaldert is bekend van 
programma’s als Veur de Preek en Op Tjak, maar ook draait hij zijn hand er niet voor om het weer te 
presenteren.  
Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is anno 2019 overgenomen door columnisten, 
cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers. Maar ook door politici en vooraanstaande 
mensen uit de zakenwereld. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit. Onder 
hen zijn er mannen en vrouwen die opvallen door hun lef en visie, die zich op onverwachte en 
dappere manier in het publieke debat mengen. Met die constatering begon het project „De Preek van 
de Leek”. 
Aaldert Oosterhuis zal zeker vertellen over hoe muziek zich verhoudt tot zijn geloofsbeleving en uit te 
doeken doen hoe „Veur de Preek” tot stand komt. En we zijn daarbij benieuwd wat er gebeurt er als 
je hem laat nadenken over een kerkdienst; de mensen laat zingen, lezen, bidden en collecteren. Het 
gaat vast een boeiende en bijzondere kerkdienst worden om 17.00 uur in de Opgang. 
  
Liedmiddag Martinikerk (Groningen): 26 januari om 16.30 uur 
Antoine Oomen zal met zijn koor voor nieuwe religieuze muziek aanwezig zijn en samen met alle 
aanwezigen in de kerk diverse nieuwe liederen zingen. Ook Huub Oosterhuis zal aanwezig zijn en 
spreken omdat zijn nieuwe dichtbundel "Hij is van ver en dichtbij" wordt gepresenteerd. Bijzonder is 
nog dat deze dichtbundel ook een Groninger versie kent. Ook deze versie wordt gepresenteerd. 
De toegang is vrij. Er is een Collecte bij de uitgang.  
 
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. 
 
Filmavond op 9 februari 2020 
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 prdikant 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. 
Plaats: Voormalige garage Misker, Odoornerweg 4, Emmen. 
Datum: 3 november 2019 , 09 februari 2019, aanvang 19:30 uur. 
Opgave graag via de lijst op de zuil, er is ongeveer plaats voor 30 personen., of per mail, 
geawarringa@planet.nl. Er is nog plaats voor enkele personen. 
  
Wat is de Ring Emmen 
De Ring is in de plaats gekomen voor de oude classis Emmen. Het is echter niet meer zo dat de 
gemeenten in deze ring elkaar ontmoeten via ambtsdragers. De Ring is voor ieder betrokken 
gemeentelid. 
Samen willen we zoeken naar een manier hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn. Met het oog op 
het kleiner worden van gemeenten is samenwerking en onderlinge ontmoeting van groot belang. 
 De Ring heeft o.a. als taak om deze ontmoetingen te faciliteren en te stimuleren. Naast de 
‘algemene’ ontmoetingsavonden proberen we plaatselijke initiatieven regionaal karakter te geven, 
zodat ontmoeting ook in de breedste zin kan plaats vinden. 
Komend seizoen is er één algemene ontmoetingsavond. Deze is gepland op woensdag 4 maart  om 
20.00 uur in de Protestantse gemeente „het Anker” te Emmercompascuum. 
Deze avond hebben we een boeiende spreker in de persoon van ds. Jelle de Kok. Hij zal met ons gaan 
nadenken over de werken van de Heilige Geest. Misschien een moeilijk onderwerp, maar ds. Jelle de 
Kok is in staat om op een begrijpbare manier uit te leggen hoe wij de werking van de Geest in ons 
persoonlijk leven en binnen een gemeenschap ruimte kunnen geven, opdat de vreugde van het kerk-
zijn met elkaar versterkt wordt. Het lijkt ons, als Ring, van essentieel belang dat we hier samen als 
gezamenlijke kerken aandacht aan besteden en elkaar inspireren en stimuleren. Wij nodigen u als 



gemeenteleden en ambtsdragers van harte uit om deze algemene ontmoetingsavond te bezoeken. 
Het gaat om een gezamenlijk zoeken naar een weg om ook in de toekomst kerk te zijn.  
De stuurgroep van de ring:  J. van Breevoort,  J. van Vondel, J. de Jong en TJ. Smith. 
  
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 chefkoks 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. 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:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 21 februari  


