
      

De Schakel  
zondag 3 mei 2020 
Week 19, jaargang 22 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.  
  
Nieuwsbrief 7 
aan de gemeente, 
 
En zo gaat de tijd door, dit is alweer de 7e nieuwsbrief.  
Het regent: water uit de hemel voor de aarde.  
Het is stil zo na Pasen, deze zondag al weer de 4e zondag van Pasen. 
Het heet zondag Jubilate, waar het woord jubelen inzit, je vreugde uitbundig uiten, vreugdekreten 
uiten.  
Als je naar de natuur kijkt is er alle reden om te jubelen, maar als we horen 
hoeveel schade het tijdelijk stilvallen van bijvoorbeeld bedrijven in onze maatschappij , in veel landen 
op de wereld teweegbrengt, dan is er niet veel reden om te jubelen.  
Het houden van fysieke afstand doet wat met onze harten, zeker als het langer duurt. Laat het 
verlangen groeien naar weer dichterbij kunnen komen.  
We worden nu misschien meer dan ooit bepaald tot het luisteren naar je hart, naar wat daar omgaat. 
Het maakt misschien onrustig, verdrietig, bang. Maar het hoeft niet te betekenen dat luisteren naar 
ons hart, dat vreemde, soms onbekende innerlijk verkeerd zou zijn.  Makkelijk is het niet, maar 
misschien nodig nu. 
In de periode na Pasen leven we toe naar het feest van vuur, van wat enthousiast maakt, van de 
geest, naar Pinksteren. Of het echt een feest gaat worden waarin we elkaar fysiek zullen ontmoeten, 
dat weten we nu nog niet. Het zou heel goed kunnen dat het niet mogelijk is.  Ik wens ons wel toe dat 
we de betekenis van het woord ‘enthousiast’, wat is: ‘in God (=Theos) ’ gaan merken. Door zelf stil te 
worden zodat we horen wat zich daar roert, pijn doet of vreugde brengt, verbonden met de aarde die 
zich herstelt en de Levende die een plek zoekt om te wonen.  
Op woensdagochtend heb ik in het meditatief moment, te horen op kerkomroep, verwezen naar lied 
999 (nieuw liedboek) ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’ naar psalm 132: 3-5. Ik zal niet rusten voordat ik 
een plek gevonden heb waar Hij wonen kan.   
 
Ik voeg hier nog weer een tweede filmpje toe, waarin ik de brandende Paaskaars laat zien, teken van 
licht dat nooit dooft en zich verspreid over de wereld. 
https://youtu.be/tUDaKmTfgDc  
 
 
De komende twee weken heb ik vakantie (van 2-16 mei).  
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks (tel. 619774;  
email henniehendriks@zonnet.nl ) 
 
Namens het moderamen, Janneke de Valk-Boerma 

 
 

Schakel bezorgen 8 mei: dhr. T. Boerhof 

  
De bloemen gaan deze week naar:                                                                                                                

Mevrouw T.  Kwappenberg-Betten en de heer en mevrouw  C. Bosma  
  

 

 

https://youtu.be/tUDaKmTfgDc
mailto:henniehendriks@zonnet.nl


 

 
******************************************************************************************************************* 
De collectes zijn zondag 3 mei voor de diaconie en PKN, missionair werk en kerkgroei. 
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op  rekeningnummer: 
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte. Alle gelden die op 
deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de 
bestedingsdoelen 
******************************************************************************************************************** 
 
Huwelijksjubileum 
Vrijdag 8 Mei is het echtpaar Renkema, Sleedoorn 31, 7822 AN Emmen,  50 jaar getrouwd. 
De Ichthus gemeente wil Geert en Leny hiermee van harte feliciteren. 
Wij wensen jullie samen nog vele gezegende jaren. 
Namens het pastoraat, Annie Wubs. 
 
Lieve mensen van de Ichthus gemeente, 
Verrast, blij, dankbaar, emotioneel. Zomaar wat woorden die te binnen schieten als we kijken  naar de 
paaskaars die aan ons gegeven is. 
Het Licht van verbondenheid met Onze Vader, maar ook met de mensen  van de Ichthus gemeente.  
Dank daarvoor. 
We bidden dat we snel weer samen mogen komen. 
Hartelijke groet, Gerard en Gea Dost 

 

Even rust 
Het afgelopen jaar is behoorlijk heftig geweest. Nu we door het Corona virus gedwongen worden tot 
minder activiteiten merk ik hoe moe ik ben. In het moderamen overleg heb ik aangegeven dat ik me 
voorlopig even terugtrek als voorzitter. Ik hoop en bid dat ik in het nieuwe seizoen weer voldoende 
energie heb om er weer te zijn. 
Gelukkig is Harrie Beukers bereid gevonden het voorzitterschap voorlopig over te nemen.                   
Hartelijke groet, Gea Dost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                         
N. v.d. Kamp,  tel. 640035  Kopij voor donderdag 17.00 uur                                                                                                                      
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                              
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks                                                                                                                   
tel.619774. Kopij vóór 8 mei 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

     

  T V G Assen: Omdat het zo  b o e i e n d  is                                                 
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden 

 Driejarige cursus van opzet, landelijk georganiseerd 

 Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden                                                             

                 Elke dinsdagmorgen van sept. t/m april behalve in de schoolvakanties 

 Cursuslocatie: Wijkcentrum Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 

   Collegacursusplaatsen: Groningen, Onstwedde en Kampen. Zie www.protestantsekerk.nl/tvg   

          Voor meer informatie, kosten en aanmelding: zie op www.tvgassen.nl 

  Secretariaat: Nanno en Elly Levenga, T. (0598) 619 077. E tvgassen@gmail.com 

   Na 1 okt. 2020: Bert van Maanen, T. (0599) -653 202. E. tvgassen@gmail.com  

      T V G  Assen:  verrassend      verfrissend     verrijkend 
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