
zondag 9 februari 2020 
Week 7, jaargang 22 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.  
***************************************************************************************** 
  
Begroeting door:  Dhr. en mw. Post 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Piano:   Dhr. B. Melis 
Ouderlingen:   Mw. E. Kemperink en A. Wubs 
   Dhr. T. Reitsma en H. v.d. Kamp 
Diakenen:  Dhr. G. Fleming en H. Beukers 
                                   Mw. G. Venema en M. Hut                                                                                                           
Lector:   Mw. M. Altena 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:            Dhr. en mw. Venema 
Agenda:  
Zo: 19.30 uur Filmavond bij Misker  (9 febr) 
Ma.  13.45 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Wo: 19.30 uur Gemeente avond 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 4 
Do: 19.45 uur Repetitie musical 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: N. van der Kamp 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: Mw. R. Lanting 
Zo: 11.00 uur Koffieschenken: dhr. van Zwieten en A. de Jonge 
  
Komende diensten: 
Zondag 16 februari 10.00 uur, voorganger mw. A. Dekker-Averesch. 
  
Wie van de gemeenteleden wil vandaag de bloemen brengen naar:  
Mw. P Kleine Neerken 
en/of 
Dhr. H. Oving, SZE West 382, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen.                                                                              
(opgenomen wegens hartfalen) 
 
Opbrengst collectes 2 februari: 
1e Oeganda, Kerk in actie: € 176,85, 2e € PGEmmen € 96,20 
16 februari is de collecte voor: Diaconie en PGEmmen. 
  
Uitnodiging 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. 
  
Bedankjes: 
-Tijdens het skiën werd ik onaangenaam verrast door iemand die mij van de baan reed waardoor ik 
mijn sleutelbeen brak. 
Des temeer werd ik aangenaam verrast door de prachtige boeket bloemen die ik van de Ichthus 
gemeente mocht ontvangen. Hiervoor hartelijk bedankt. Geert Wubs.  
  
-Via mw. Keim ontvangen van NN een gift van € 50,00. Heel veel dank hiervoor. Het team van "De 
Helpende Hand ".        



              l 
 

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 
  
Veertigdagentijdkalender Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus ´opstanding uit de dood.                                                                  
Bestel  gratis de veertigdagentijdkalender via:                       
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender                                                                              
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden 
onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van 
liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag 
weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. De veertigdagentijdkalender 
2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle 
dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld 
door te vasten van snoep, sociale media of vlees.                                                                                                      
Let op!  Als u deze (gratis) kalender besteld, geeft u  de Protestantse Kerk toestemming om u 
te benaderen met extra informatie.                                                                                                                                    
(Er zullen ook enkele exemplaren in de hal liggen, ze kosten dan € 1,00)                                                                                           

Actie Kerkbalans                                                                                                                                                                      
De actie kerkbalans is officieel voorbij. Veel mensen hebben digitaal hun bijdrage toegezegd en de 
afgelopen weken zijn door vrijwilligers de retourenveloppen opgehaald. Afgelopen week werden de 
reacties ontvangen en vandaag kunnen wij u een voorlopige tussenstand melden. Mocht u om de één 
of andere reden uw toezegging nog niet hebben gedaan (u  geen bericht hebt gehad omdat uw email 
adres is gewijzigd), dan kunt u op eenvoudige wijze dit alsnog 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 in. U ontvangt dan per omgaande op de mail 
uw registratienummer. Let Op!  Bij sommige computers belandt de Kerkbalanspost in de map “Spam”.  
 
Kliederkerk 9 februari in de Opgang  
Zondag 9 februari is er weer een Kliederkerk! Kliederkerk is er voor het hele gezin. Dus kom allemaal 
op 9 februari van 15.00 uur – 17.00 uur naar de Opgang want dit wil je niet missen! 
  
                                           
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.  

  
  
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 
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