
 
De Schakel Zondag   15 maart 2020     Week 12     Jaargang 22  

 

Begroeting door:  Mevr. N. Feenstra 
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Pianist:  Dhr.  B. Melis 
Ouderling:   Dhr. D. Heyse 
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof en dhr. G. Fleming 
Lector / Lectrice: Dhr. G. Renkema 
Koffie schenken: Mevr. M. en dhr. H. Altena 
Koster:    Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Fam. Lanting 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 13.45 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di:      17.00 uur Wijkbijeenkomst.  
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beukers, mevr. J. Donker, mevr. A. van Vondel en  
      dhr. F. Kroeze 
Wo:  15.00 uur Moderamen 
Do:  19.45 uur Musical 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Venema 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: Mevr. G.  en dhr. D. Warringa 
  

Komende diensten  
Zondag 22 maart om 10.00 uur in Ichthus met ds. K.H.W. Klaassens. 
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. Tip-Doldersum en mevr. Van Tricht-Kiemel. 
  

Opbrengst collecte 8 maart  
De opbrengst was: 1e € 143,70 (KiA missie) en 2e € 110,77 (PGE).  
  
Collecte van deze zondag (15 maart 2020) 
De eerst collecte is voor: Kerk in Actie (Noodhulp) Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan 
weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat 
veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan 
zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw op. 
Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in 
eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen. Het lijkt wel 
eens hopeloos en ver van ons bed. Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar 
geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp 
te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw 
steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel! 
  
 

Er is vandaag geen dienst in verband met het corona-virus. 



Bij de collecte voor 22 maart 2020  
1e collecte is voor Kerk in actie, diaconaat; “Vakanties met aandacht”. De diaconale vakanties van 
Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 
vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de 
praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. U kunt dit 
werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vakanties met aandacht' of doneer online. Hartelijk dank! 
  
Meeleven 
De heer H. Oving, Klokkenslag 313, (7811 HW) is ernstig ziek geweest en heeft nu nog een lange weg 
te gaan om te herstellen. Hij zal het vast fijn vinden om iets van de Ichthus gemeente te horen.... 
  

Ook Arie en Rineke van Duijvenbode, Bastion 14 (7823 TH) zijn al een tijd niet in staat om de 
kerkdiensten te bezoeken i.v.m. ziekte van Rineke. Ze missen het contact met de gemeente. We 
wensen hen veel sterkte.  
  
Bedankt 
Verrassend en bijzonder was de aandacht die afgelopen zondag besteed werd aan ons 
huwelijksjubileum. Hartelijk dank voor de felicitaties , kaarten en bloemen die we mochten 
ontvangen.                                                                                                     Giny en Harry Pinkster 
  
Boekenmarkt  
Vorige week zaterdag was onze boekenmarkt. Mede door het mooie weer hadden we het gezellig 
druk. Ook onze smikkelhoek zat aardig vol.  Na de middag hadden we vaak geen bezoekers meer 
maar deze keer liepen er tot aan sluitingstijd  mensen te snuffelen en ook wat mee te nemen.  
De netto opbrengst is € 704,40 geworden. Voor iedereen die op een of andere manier hieraan heeft 
meegewerkt onze hartelijke dank.                                                            De boekenmarktcommissie  
  
Paasgroetenactie 2020 andere werkwijze 
Vorige jaren stuurde u als gemeenteleden zelf de paaskaarten naar de gevangenissen. Dat is dit jaar 
anders. Vanuit de penitentiaire inrichtingen kwam de vraag of dit niet anders georganiseerd kan 
worden. Waar de ene gevangenis overspoeld werd met kaarten, kreeg de andere er bijna geen.  
We verzamelen nu als gemeente de paasgroetenkaarten, nadat u er een groet op hebt  geschreven, 
en een postzegel hebt geplakt op de dubbele kaart. Die kan dan door de gedetineerde zelf verstuurd 
worden naar een dierbare. 
Zet ALTIJD uw naam op de kaart maar GEEN ADRES OF WOONPLAATS. Voorbeelden voor een groet 
op de kaart kunt u krijgen bij de kaarten. 
U kunt tot en met 29 maart de geschreven kaarten in de blauwe brievenbus doen die in de hal op 
tafel staat. 
De ZWO-commissie stuurt de kaarten naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk. De 
kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in 
het buitenland. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk gedetineerden een paasgroet. 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze actie die door veel gedetineerden bijzonder op prijs gesteld 
wordt.                                                                                                                                   De ZWO-commissie 

  
 
 



Hobby Beurs 
Op zaterdag 9 mei, van 10.00  tot 16.00 uur, wordt er weer een hobby beurs georganiseerd in de 
Ontmoetingsruimte van de Kapel. Men kan daar kennis  maken met verschillende hobbyisten en 
verzamelaars. Graag nodigen we ook hobbyisten en verzamelaars van Ichthus uit om daar aan deel te 
nemen. Tijdens deze beurs zijn er proeverijtjes en is tussen middag erwtensoep te verkrijgen.  
Belangstellenden om aan deze beurs mee te doen kunnen zich vóór 1 april  a.s. opgeven bij Greet 
Gremmer, tel. 06 29371972 of mail naar greetgremmer@ziggo.nl. Heeft u vragen m.b.t. de 
deelname, neem dan contact met haar op.                                                  De Activiteiten Commissie. 
  
Kerk op Schoot viering: zondag 22 maart: 
Zondagmiddag 22 maart zal de tweede ‘Kerk op schoot’ viering plaatsvinden voor de allerkleinsten. 
Dit zijn korte, sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (met hun 
(groot)ouders). Tijdens ‘Kerk op schoot’ beleven de baby’s en peuters een Bijbelverhaal met alle 
zintuigen. Het verhaal wordt verteld, afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Met 
deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders 
elkaar op een informele manier ontmoeten. De ‘Kerk op schoot’ viering vindt plaats van 15.30-16.30 
uur in de Opgang in de Bargeres. Van harte welkom! 
 
Vroeg op Pasen Viering 
Ook dit jaar vindt er op 1e Paasdag (zondag 12 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de 
Grote Kerk in Emmen. 
Buiten wordt, om 07.15 uur het Licht van Pasen ontstoken en worden paasliederen gezongen.  
Binnen is er vervolgens een korte viering. Daarbij kunnen alle afgevaardigden van de verschillende 
kerken en geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.  
Na afloop is er koffie.  
Het licht van Pasen wordt door de vertegenwoordigers vanuit de Grote Kerk meegenomen naar hun 
eigen dienst of viering.  
Wij nodigen ook uw kerk/geloofsgemeenschap van harte uit om een afgevaardigde een kaars te laten 
ontsteken in deze viering om zo het licht van onze opgestane Heer te verspreiden over geheel 
Emmen. Er wordt tevens een tekst meegegeven die eventueel gebruikt kan worden in uw eigen 
viering. 
Iedere kerk of geloofsgemeenschap is van harte welkom! 

                                 Namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen, Hans van Os 

 
 

 

 

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 3 april 2020 


