
De Schakel Zondag   23 februari 2020     Week 9     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. T. Hollander en dhr. H. Hollander 
Voorganger:    Ds. A. Westerduin 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderling:   Dhr. T. Reitsma 
Diakenen:  Mevr. N. van der Kamp en mevr. F. Boerhof 
Lector / Lectrice: Mevr. G. Warringa 
Koffie schenken: Mevr. G. en dhr. G. Dost 
Koster:    Dhr. H. Altena 
Weekkosters:  Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal 
  

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 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. R. de Roo, mevr. J. Donker, mevr. N. van der Kamp 

en dhr. F. Kroeze 
Wo:  19.00 uur Diaconie 
Do:  18.45 uur Musical 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. E. Veerbeek en fam. Altena 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Altena 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: mevr. R. en dhr. H. de Vries 
  

Komende diensten  
Zondag 1 maart om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim. 
 

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. A. van Essen en de heer T. Baas. 
  
Opbrengst collecte 16 februari  
De opbrengst was: 1e € 124,77 (diaconie) en 2e € 111,06 (PGE).  
  
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  
  



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 
  
Psalmen Ida Gerhard om te zingen 
Afgelopen najaar tot aan de advent is er een aantal zondagen achter elkaar steeds aan het begin van 
de kerkdienst een gedeelte uit een psalm vertoond met een afbeelding erbij. Gemeenteleden en 
andere betrokkenen waren uitgenodigd een psalm die hen aansprak of raakte door te geven.  Daarna 
was er gelegenheid om over de psalm en afbeelding na te praten. Het was mooi om te zien en mee te 
beleven wat er gedeeld werd.  U heeft er een verslag van Op Weg kunnen lezen. 
Nu willen we dit project voortzetten en zo, dat we van de meerdere psalmen die vertaald zijn door 
Ida Gerhard en die in het nieuwe liedboek staan steeds één uitkiezen om te gaan zingen voorafgaand 
aan de kerkdienst. Het gaat dan om psalmen in wisselzang. Dat is een lied dat begint met voorzang, 
gevolgd door samenzang.  We beginnen op komende zondag 1 maart, de eerste zondag aan het begin 
van de vieringen in de 40 dagentijd.  
U kunt er in Op Weg meer over lezen.  Frans Gerrit van Zwieten, Iena Pals en Janneke de Valk-Boerma 
  
Verheugend nieuws uit Emmen-Oost 
Het zoeken naar een nieuwe voorganger in Oost is positief verlopen. Deze week hebben we een 
beroep uitgebracht op onze nieuwe predikant mevr. Door-Elske Cazemier uit Eelde. 
Mevrouw Cazemier is op dit moment werkzaam bij de PKN in Utrecht, ze heeft een volledige 
theologische studie afgerond en kan daarom als predikant bevestigd worden in onze wijkgemeente. 
De gesprekken met haar zijn wederzijds als plezierig ervaren. Wij zien uit naar haar komst en 
vertrouwen er op dat ze ons beroep aanneemt.    
                                                                              Namens de kerkenraad, Annie Bos-Oldenhuis (voorzitter). 
  
Film van het gemeentereisje 2019 
Omdat er op de vorige week gehouden gemeentevergadering door de volle agenda gekozen is om 
niet de film, maar de foto’s van de gemeente dagtocht te laten zien, willen we belangstellenden 
alsnog uitnodigen om onder het genot van een kopje koffie de beloofde film te komen bekijken, en 
wel op woensdagmorgen 26 februari , 10:30 uur. De film is gemaakt door Harry Berkhout en duurt 40 
minuten. 
  



Gemeentedagtocht 2020 
Ook dit jaar hopen we weer in het najaar een prachtige gemeente-dagtocht te maken. We hebben 
inmiddels een datum gepland en een mooie route vol verrassingen uitgekozen, en wel op DV 24 
september 2020. Opgave kan vanaf heden bij Jantina Strockmeijer (telefoon  642715 ). 
Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantina Strockmeijer en Gea Warringa 
  
Kliederkerk: 1 maart 2020 
Op 1 maart 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 op  
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. 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.  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. 
 
 
 
 
 
 
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. 
  

 
 
 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 3 april  


