
zondag 8 maart 2020 
Week 11, 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. Geerlinks 
Voorganger:  Ds. P.E.G. Wiekeraad  
Organist:  Dhr. H. Vink 
Ouderlingen:   Mw. A. Wubs 
Diakenen:  Dames G. Dost en N. van der Kamp 
Lector:   Mw. G. Warringa 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:               Heren F. Knigge en J. Post 
Koffieschenken: Mw. T. Groenwold en dhr. J. Hut 
  
Agenda: 
Ma.  13.45 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging team 3 
Do: 19.45 uur Repetitie musical 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: N. Feenstra/G. Bijker 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: Dhr./mw. Knigge 
Zo: 15 mrt:     Koffieschenken: Dhr. en mw. Altena 
  
Komende diensten: 
Zondag 15 maart 10.00 uur, voorganger J. v.d. Valk-Boerma 
Muziekdienst. 
  
Wie van de gemeenteleden wil vandaag de bloemen brengen naar:  
Mw. T. Westra-Sissingh en/of  mw. T. Alberts-Klinkhammer. 
 
Opbrengst collectes 1 maart:  
1e  KIA€ 155,05, 2e PGEmmen € 126,65 
  
15 maart is de collecte voor: Kerk in Actie (Noodhulp)  2e is voor de wijkkas.                                                                                      
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! 
  
Verhuizing: Mevrouw A. Tip-Doldersum is intern in Heideheim verhuisd naar “De Olmen”, kamer 435. 
Vossepad 98,7822 BD Emmen. 
  
Wijkbijeenkomsten op 11 of 17 maart.                                                                                                                   
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 wij met de aarde?                                     
Opgave kan bij ds. G. Kajim, tel. 546017, e-mail: g.c.kajim@hetnet.nl of bij ds. J. de Valk-Boerma,  

mailto:g.c.kajim@hetnet.nl


tel. 645673, e-mail: jannekedevalkboerma@gmail.com. Ook kunt u zich opgeven bij de pastoraat 
telefoon 06-41872814. 
  
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 a.s. 
Opgave kan vanaf heden bij Jantina Strockmeijer, tel 642715  
Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantina Strockmeijer en Gea Warringa. 
  

Expositie in de “Zeihuuvzaal” en de garderobe. 
De schilderijen die daar hangen zijn gemaakt door Wenneke de Vries. Mevrouw De Vries heeft zich 
beziggehouden met zowel abstract als figuratief schilderen. 
 
Voorbede aanvragen: 
U kunt een voorbede aanvragen en neerleggen in het houten schaaltje op de tafel in de hal bij de 
begroeting. 
U kunt e.v.t een voorbede schijven in het gedachtenis hoekje en het daarna in het houten schaaltje 
leggen. 
  
                                                  
Synagoge Emmen 8 maart  15.00 uur                                                                                                                  
Gottfried van Eck en Wilde Eend. Joodse feestverhalen en muziek. Met humor en muziek worden 
Joodse feestverhalen tot leven gewekt.  Entree € 10.00                                                                                             
Kijk voor de hele agenda op de www.synagoge-emmen.nl 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 13 maart. 
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