
zondag 21 juni 2020 
Week 26, jaargang 22 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 (ook voor een voorbede doorgeven) 
 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.  
 ******************************************************************************************************************* 
Vandaag gaat ds. G. Kajim voor in de dienst.  
Deze dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl.                                                                   
Mocht u liever kijken dan kan dat via: https://youtu.be/AwFFr5WgHwA  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. 
 
Schakel bezorgen 26 juni: dhr. H. Hendriks 
 

De bloemen gaan naar: Mevrouw M. Bult-Helder en naar de  
dames Safia-Elisabeth-Louisa. 
 
Wat kunnen we in deze tijd toch verlangen….verlangen om elkaar weer te zien, om samen in de kerk 
te zijn zonder de anderhalve meter, om elkaar te omhelzen…..om vrij te zijn……de coronatijd wekt 
verlangen….. 
Onlangs las ik daarover het volgende: ‘Naast een hoop ellende, verdriet en verlies is deze crisis ook 
een raar soort proeverij van het goede leven geweest. Er waren opeens allerlei positieve zaken: meer 
stilte, meer rust, minder vliegtuigen, eenvoud, een gevoel van saamhorigheid. Zaken waarvan we 
tegen elkaar zeiden: we waren die vergeten, maar we moeten die nu vasthouden. Deze periode heeft 
dus  een verlangen aangewakkerd….’ 
Een verlangen naar het goede leven….dat vind ik wel mooi….dat er uit zo’n crisis ook iets van een 
verlangen kan groeien naar de dingen die ineens weer ertoe doen….het goede leven genoemd door 
de schrijver. En laat dat nu het jaarthema zijn voor onze kerken het komende jaar, maar goed dat 
terzijde... 
Verlangen kunnen we ook naar God…..we kennen het uit de bijbel van psalm 42 bijvoorbeeld.  
Verlangen heeft ook wel iets vreemds. Het gaat eigenlijk niet zozeer om de vervulling ervan, maar het 
verlangen zelf en dat staat dicht bij eigentijds geloven, waar niet zozeer het doel, het zeker weten, het 
rotsvast geloven in het middelpunt staat, maar de reis ernaar toe, omdat God altijd ergens aan ons 
geloven ontsnapt. Gelukkig is hij groter dan wij vatten kunnen. Er blijft dus altijd iets van het 
verlangen, dat ons geloven, dat ons leven in beweging houdt. En dat ons niet doet neerleggen bij de 
feiten van vandaag de dag, maar in beweging zet naar een wereld, waar alles mag groeien in Gods 
licht. 
Een wereld waar black lives matter en waar we hopelijk weer vrij mogen zijn.  
We wensen elkaar allemaal weer een goede week, vol verlangen. Met zondag weer een kerkdienst 
vanuit de Ichthuskerk, te horen via Kerkomroep.nl en te zien via de link op de website van onze kerk 
en woensdagmorgen 24 juni weer een moment van ontmoeting met Janneke. 
Namens het moderamen, Gerben Kajim 
 
De collectes zijn vandaag (21 juni) voor diaconie en PGEmmen. 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 Ichthus 21 juni                                                                                                                          
Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld 
over de bestedingsdoelen. 

  
Een gift voor het bloemenbusje kunt u overmaken op  
NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer o.v.v. bloemenbusje. 
  

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 7 augustus. 
  

https://youtu.be/AwFFr5WgHwA

