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Begroeting door:  Mevr. M. Altena en dhr. H. Altena 
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Mervr.  G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. M. Hut 
Lector / Lectrice: Mevr. G. Venema 
Koffie schenken: Mevr. R. en dhr. H. de Vries 
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 13.45 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. J. Geerlinks, mevr. M. Hoving, mevr. C. Strootman  
    en dhr. F. Kroeze 
Do:  19.45 uur Musical 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Schiere 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: Mevr. T. Groenwold en dhr. J. Hut 
  

Komende diensten  
Zondag 8 maart om 10.00 uur in Ichthus met ds. P.E.G. Wiekeraad. 
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. Glastra-van Loon-Dijkstra en de dhr. Gerrits. 
  

Opbrengst collecte 23 februari  
De opbrengst was: 1e € 129,44 (diaconie) en 2e € 111,25 (PGE).  
  
Huwelijksjubileum                                                                                                                  
Zondag 8 maart zijn de heer H.H. Pinkster en mevrouw G.H. Pinkster-Broekhuizen, Wilhelminastraat 
96F, 7811 JN Emmen, 60 jaar getrouwd. De Ichthus gemeente wil hen hiermee van harte feliciteren! 
Wij wensen jullie nog vele gezegende jaren toe.  
  
Bedankt 
Ichthusgemeente bedankt,  voor de bloemen die we kregen,  het was echt een verrassing. Ook de 
mensen die belden en een kaart stuurde heel hartelijk bedankt.  

   Hartelijke groet, Arie en Rineke van Duijvenbode 
  

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik vorige week zondag mocht ontvangen.  Fysiek is het voor 
mij lastig geworden om de kerkdiensten te bezoeken, maar via persoonlijke contacten en via de 
computer blijf ik op de hoogte en leef ik mee.  De bloemen waren een verassing. Wie in Valthe eens 
een kopje thee of koffie wil komen drinken is van harte welkom. 

Een hartelijke groet van Anneke en Teun van Essen 
  



Hartelijk dank voor de bloemen die ik afgelopen week mocht ontvangen voor mijn 94ste verjaardag.                     
mevr J Dijks-Wolbers 

  
Boekenmarkt  
Lieve mensen,  zaterdag  7 maart 2020 is het zover. Onze boekenmarkt gaat weer van start. Vanaf 
9.00 tot14.00 uur kunt U komen snuffelen tussen allerlei boeken, CD's DvD"s, LP's en legpuzzels. Er is 
vast iets van Uw gading bij.  
Ook onze smikkelhoek staat er weer waar U kunt bijkomen en een praatje maken met elkaar onder 
het genot van een kopje koffie/thee of chocolademelk al of niet met koek.  
Allemaal van harte welkom en graag tot ziens.                                                De boekenmarktcommissie  
  
Zendingsbusjes 40-dagentijd: Voedsel voor vandaag en morgen 
Voedsel voor vandaag en morgen, dat is de actie die Stichting naar School in Haïti heeft opgezet 
vanwege de grote nood in dit land. 
Het land zit op slot, de chaos en wanhoop zijn enorm en de uitzichtloosheid die veel Haïtianen voelen 
is voelbaar. 
De school is een veilige plek waar kinderen elke dag les krijgen en een warme maaltijd. In de 
omgeving van de school is veel leed. Veel families van schoolkinderen en andere gezinnen in de 
omgeving van school worstelen enorm. 
Ze zijn hun handeltje of baan kwijt en hebben honger. Voedsel is schaars en onbetaalbaar. Een man 
die, na enkele dagen zoeken(!), eindelijk brood voor zijn gezin had gevonden kon dat niet betalen. De 
prijs was vijfmaal zo hoog geworden. Voor een donatie van €30,00 kan een gezin 25 kilo rijst krijgen 
en zaden voor hun eigen moestuin om groenten te verbouwen. 
Op 23 februari en 1 maart delen we de busjes weer uit. Op 1 maart zal een ambassadeur van de 
Stichting een korte presentatie geven in de dienst.  
Uw bijdrage is welkom in de busjes, of op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 t.n.v. ZWO 
Ichthus onder vermelding van „rijst en zaden”. Alvast hartelijk dank!            ZWO Ichthus-Emmermeer 
 
Wijkbijeenkomsten 
Bij het kerkblad heeft iedereen een uitnodiging gekregen voor een wijkbijeenkomst in Ichthus. Er kan 
gekozen worden uit woensdagavond 11 maart of dinsdagavond 17 maart. 
Vanaf 17.00 uur bent U welkom, we beginnen met een eenvoudige maaltijd. Daarna zullen we tot 
ongeveer 20.00 uur in gesprek gaan met elkaar rond het thema: Hoe verbonden zijn we met de 
aarde? 
Opgave via  ds Gerben Kajim (tel. 546017 / g.c.kajim@hetnet.nl) of  ds Janneke de Valk-Boerma  
(tel. 645673 / jannekedevalkboerma@gmail.com). Ook kunt U zich opgeven  bij de pastoraat-telefoon  
06-41872814.  
  
Kliederkerk: 1 maart 2020 
Vanmiddag  is er in de Groen van Prinstererschool (Emmermeer) een kliederkerk! Het is van 15.00 tot 
17.00, leuk voor kinderen van de basisschool met hun (groot)ouders. Er zijn leuke spellen, werkjes en 
een viering rondom het thema: „Sta op". We eindigen met samen lekker eten. Iedereen is welkom!   
  
 
 
 



 
Zang– en evangeliedienst in de Kapel: 1 maart 2020 
In de Kapel kerk aan de Kapelstraat 63 in Emmen wordt vandaag, zondag 1 maart, een Zang- en 
Evangeliedienst gehouden. Met veel samenzang van bekende geestelijke liederen. 
Met medewerking van Chr. Zanggroep Fundament uit Klazienaveen 
onder leiding van Jan Timmerman. Voorganger in deze dienst is 
ds. Dekker uit Klazienaveen-Noord. De overdenking heeft als thema.... Om u te dienen. De organist is 
de heer Reint Elling. 
De zangdienst begint om 19.00 uur, iedereen is welkom. 
  
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.  
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.  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 toe   komst kerk te zijn.                      De stuurgroep van de ring:  
                      J. van Breevoort,  J. van Vondel, J. de Jong en TJ. Smith. 
  

Een uniek concert door Chr. Mannenkoor Valerius 
Op 7 maart 2020 om 20.00 uur zal C.M.K. Valerius in „de Grote Kerk” in Emmen, in het kader van 75 
jaar bevrijding van Emmen, een groots Bevrijdingsconcert uitvoeren. De solisten zijn Judith Petra, 
sopraan en haar dochter Teddy Sicking, violiste. Op de vleugel/orgel speelt Jan Lenselink. Het geheel 
staat onder leiding van dirigent Luuk Tuinder. Kaarten kosten in de voorverkoop € 12,50 inclusief 
consumptie en zijn te verkrijgen bij Tourist Info, de evangelische boekwinkel Sola Scriptura 
(Wilhelminastraat), via de website en bij de koorleden. ‘s Avonds in de kerk € 15,00. 
  

Protestantse Kerk: Vacature – lid CCBB Groningen Drenthe  
Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Groningen-Drenthe, het CCBB, is op 
zoek naar nieuwe leden.  
Voor een aantal leden zal in 2020 hun zittingstermijn eindigen en daarom zijn wij op zoek naar 
nieuwe leden ( m / v ! ). 
Het CCBB Groningen-Drenthe zoekt kandidaten die deze uitdaging aandurven.  
Zittende of voormalige ambtsdragers, diakenen, ouderlingen of (ouderling-)kerkrentmeesters, zowel 
uit Drenthe als uit Groningen, zowel mannen als vrouwen. 
Als u iemand kent die geschikt is, meldt dat s.v.p. bij het CCBB, dhr. Wisman, email: 
w.wisman@protestantsekerk.nl of telefonisch  06 – 52035138 
Op de informatiezuil in de hal vindt u meer informatie. 
 
 
 
 
 



  

De brandende braambos 
  
  

Mijn braambos staat nog steeds in brand 
en heilig is de grond die wacht. 

'Zeg mens, wat heb je in je hand, 
waar liggen gaven en je kracht?  

Je moet aan 't werk, zeg nu niet nee, 
ik kan niet, want ik spreek zo slecht. 

Je weet, Ik ga toch met je mee 
en 't eerste woord is al gezegd.' 

 
'Zeg mens, wat heb je in je hand? 
Zeg niet, 'het is een staf alleen.' 

Mijn vuur zet zelfs je hart in brand, 
aarzel niet meer, maar ga nu heen. 

Mijn kracht ligt zelfs in staf en slang, 
mijn woord klinkt verder in jouw werk. 

Grijp dan haar staart en wees niet bang, 
Ik geef je moed en maak je sterk.' 

 
'Zeg mens, wat heb je in je hand? 

Ik vind het niet te simpel en te min. 
Ik maak gebruik van moed en van verstand, 

maar zeg nu niets daar tegenin. 
Grijp nu je staf, ze is geen slang. 

Strek nu je hand, niet zonder kracht. 
Want Ik ga mee, wees niet meer bang. 
Ik ben die ik eeuwig ben, met macht.' 

  
(Diny Beijersbergen-Groot) 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 25 januari 2019 


