
zondag 29 maart 2020 
Week 14, jaargang 22 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.  
 

AGENDA: Schakel bezorgen 3 april: B. Beuker 
       Interieurverzorging do: team 6 
********************************************************************************************************************
   
Beste gemeenteleden van Ichthus, 

We zijn ondertussen een week verder, waarin alweer van alles is veranderd. Eén van de grootste 

gevolgen ook voor ons als gemeente is het gemis aan sociaal contact zoals we dat kennen. Iemand 

spreken, op bezoek gaan of bezoek krijgen. Naar de kerk gaan of naar andere groepsactiviteiten en 

dat zijn er heel wat. 

Van alles wat niet doorgaat. Onzekerheid over hoelang het gaat duren; uitstellen van het maken van 

plannen.  Nieuws dat tot ons komt en niet gerust stelt. 

De Lijdenstijd, de veertig dagen van inkeer voor Pasen, vasten: dat zijn nu met recht dagen om tot 

inkeer te komen. We hebben meer tijd, te veel misschien naar onze zin. 

Een ander jaar beleefden we deze tijd misschien veel minder bewust. Dat is nu anders. 

Voor iedereen verschillend, en tegelijk zijn we meer verbonden meer dan ooit, omdat deze crisis door 

het coronavirus ons allemaal, de wereld zelfs, treft. 

Er ontstaan andere ideeën, we improviseren, kijken naar wat wél kan. 

Zoeken naar andere vormen van contact. Bijvoorbeeld door u als gemeente via de website te 

benaderen en toch ook nog de schakel te maken en rond te brengen. Al was het maar om ons wel en 

wee te delen. Ook de bloemengroet gaat door. 

Vanuit de diaconie proberen we inzicht te krijgen in waar mensen, die nu in deze tijd meer dan eerst 

geïsoleerd zijn, hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. U kunt dus een 

beroep doen op de diaconie!  

En u kunt contact zoeken met de pastoraatsgroep door te bellen met het nummer van de 

pastoraatstelefoon is: 0641872814. Wij zijn deze week begonnen alle ouderen van onze gemeente te 

bellen, hun verhaal te horen en een teken van medeleven te geven, nu er een tijd lang geen bezoek 

meer gebracht kan worden. 

Ook zoeken we naar vormen om een viering uit te zenden via kerkomroep. Op de website kunt u 

verbonden worden met de kerkomroep, zodat je de dienst van zondag mee kunt maken of op een 

ander moment kunt volgen. Als u op de website klikt op ‘kerkomroep’ kunt u zien waar een uitzending 

is. In de Opgang wordt een dienst via geluid en beeld uitgezonden. En komende zondag, 29 maart, 

ook vanuit Ichthus via KERKOMROEP.NL ,  door ds. G. Kajim, alleen met geluid. We zouden ook 

door de weeks op een ochtend een korte viering via geluid kunnen uitzenden vanuit Ichthus. We 

werken deze gedachte nog uit. 

Vooraf aan de dienst van komende zondag zouden wij zingen psalm 27 b uit het nieuwe liedboek.  

Een deel van deze psalm luidt: ‘De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? De heer is 

mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? 

Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging.’ 

We wensen elkaar toe dat we op momenten dat deze crisis je angstig maakt, de aanwezigheid van de 

Levende kunt voelen.  

Namens het moderamen, ds. Janneke de Valk-Boerma 

 

 

De bloemen gaan deze week naar: 

Mw. E. Bal-Otter en mw. M. Vos v.d. Leest. 

 



Bedankt: 
Mevr T. Westra bedankt voor het mooie boeket bloemen, dat ze heeft gekregen voor haar verjaardag 
(101 jaar). 
Ze vindt het fijn, dat er op deze manier aan haar gedacht werd. 
Tevens wil ze de gemeenteleden groeten en sterkte wensen in deze moeilijke tijd. 
Namens mevrouw bedankt, Annie Wubs. 
 
Lieve mensen van Ichthus, 
dat jullie een ‘warme’ gemeente zijn hebben we weer ondervonden door jullie massale goede wensen 
voor ons 50-jarig huwelijksfeest. Op verschillende manieren: door kaartjes, telefoontjes, mail en app-
berichten en de bloemen van Ichthus zijn wij blij verrast  door jullie. Daar willen wij jullie heel hartelijk 
voor danken. 
Het is een spannende tijd waarin heel andere manier van leven met en zonder elkaar plaats vinden 
dan normaal was, des te meer hebben we genoten van jullie aandacht voor ons. Het is goed te 
merken dat jullie aan ons denken en met  ons meeleven.  
De nieuwe omgeving bevalt ons goed, maar ook hier zijn de nieuwe contacten op een laag pitje 
geraakt; we kregen overigens uit onze nieuwe kerk (bijna hetzelfde als Ichthus, maar nog kleiner) ook 
fijne reacties voor ons huwelijk. 
Wij horen dat Ichthus in de komende tijd waarschijnlijk meer ruimte krijgt om te blijven kerken in het 
eigen gebouw. We hopen en bidden dat dat het geval mag zijn. 
Ons feest zou niet compleet zijn als we niet wisten dat we één Heer en Herder hebben die met ons 
gaat, het leven door. Wij wensen dat Hij ook jullie mag leiden en begeleiden, jullie persoonlijk en 
vooral ook de gemeente van Ichthus. 
 
Een hartelijke groet vanuit Renswoude, 
Jaap en Sieka Tiemersma 
 
Ontvangen via mevr. G. van mevrouw O. een gift van € 20,00 voor het bloemenbusje. 

Hartelijk dank! 

 
Collecte 29 maart is de collecte voor: Kerk in Actie, werelddiaconaat                                                                                                 

“Straatmeisjes in Ghana”   
                                           
Wij vragen u, nu u er niet kan worden gecollecteerd in de kerk uw bijdrage over te maken op; 
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. straatmeisjes Ghana. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging 

te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in 

ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge 

noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op 

werk.  

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in 

het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde 

eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. 

Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het 

kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze 

nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf 

kreeg. 

Ik wil u vandaag vragen ook op te staan en in beweging te komen en via de collecte meer meisjes zoals 

Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meisjes 

zoals Joyce: dank u wel! 

 

Voor de 2e collecte die bestemd is voor de PGEmmen kunt u een bedrag overmaken op:    
NL15RABO0114535736  t.n.v. Protestantse Gemeente Emmen.                                                                                                 
 
 



PAASGROETENACTIE in aangepaste vorm 
  
Nu we zelf allemaal te maken hebben met een beperking van sociale contacten en geen kerkdiensten 
meer kunnen houden, merken we (weer )hoe goed het is om naar elkaar om te zien. 
Een telefoontje, een kaartje, een teken dat er aan je gedacht wordt is bijzonder waardevol. 
De paasgroetenactie willen we daarom in een aangepaste vorm ook door laten gaan. 
Als ZWO-commissie willen we de kaarten schrijven nu we die niet aan u kunnen uitdelen. Ook de 
postzegel die op de dubbele kaart geplakt wordt (zodat een gedetineerde die kaart zelf naar een 
dierbare kan sturen) zal de ZWO voor haar rekening nemen. Wilt u het ons laten weten als uw naam 
als afzender door ons op een paasgroet gezet mag worden? 
Mail dan uw naam (zoals we die op de kaart mogen zetten) naar m.lamens@hetnet.nl 
  
(voor een afbeelding zie de kaart hieronder….of met dit 
linkje: https://www.protestantsekerk.nl/download10046/Voorbeeld%20Nederlandse%20dubbele%20ka
art%202020.pdf) 
Alvast hartelijk dank voor uw reactie, de ZWO-commissie 
 
 

 
 
 
 
 
 
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN  
Nu we in een onzekere tijd leven, er lege schappen in de supermarkten  ontstaan, het corona virus om 
zich heen slaat, velen besmet raken en er vooral ouderen overlijden, meent de diaconie van Ichthus  
dat we om moeten zien naar ouderen en kwetsbaren in onze gemeente en wijk. 
Vandaar het volgende initiatief: de diaconie wil de mensen gaan helpen die zelf niet meer naar de 
winkel durven of mogen gaan om hun boodschappen te doen. 
Heeft u dus hulp nodig dan mag u bellen met Nelleke van der Kamp (tel. 06-37457281 of email: 
nelleke0501@gmail.com 
Laten we naar elkaar omzien en elkaar helpen in deze zorgelijke tijd. 
Met vriendelijke groet, 
Gerrit Fleming, voorzitter diaconie Ichthus 
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NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel 
Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en 
verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een 
weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed 
gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die 
bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’ 
 
Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen  aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor 
kwetsbare of eenzame bekenden. 
 
Kinderuitgaven en Psalmen 
Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:  
 

• De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 
23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere 
verhalen opgenomen. Naast de Bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.  

 

• Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat 
verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de 
betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.  

 

• Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan 
vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze Bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten. 

 
Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die 
meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte. 
 
Bestelwijze 
Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen.  Per adres is één bestelling 
mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De 
boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De 
boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu. 
 
Doet u mee: mondkapjes maken voor de Buurtzorg 
Ons bereikten berichten dat met name de Buurtzorg voor verschillende locaties in Drenthe, een enorm 
tekort aan mondkapjes heeft. Dat komt omdat ze voor de veiligheid van hun cliënten (nog niet eens 
voor zichzelf, want het helpt alleen tegen het verspreiden van het virus, niet tegen het binnenkrijgen) 
met mondkapjes op bij de mensen komen. Het gaat om herbruikbare mondkapjes en daar hebben ze 
honderden van nodig.  
Vanuit de kerken is een actie gestart om zoveel mogelijk mondkapjes te maken. Hieronder staat een 
link naar een hele instructie over hoe ze te maken.  
https://rise.articulate.com/share/rfL7LPkqDTNUmjum1Rji-hVyYuYj9ybJ#/ 
Het belangrijkste is dat er twee soorten katoen wordt gebruikt (dat kunnen overigens gewoon oude 
lakens zijn) en géén strechtof. 
Ze kunnen allemaal naar ds. Gerben Kajim, hij zal zorgen dat ze op de goede plaats terecht komen. 
  

  
 

 

 

 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                

Iena Pals, tel. 618687   Kopij voor donderdag 17.00 uur.   

                                                                                                                                                                            

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer: E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                      

tel.619774. Kopij vóór 8 mei. 
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