
zondag 12 juli 2020, week 29, jaargang 22 
 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 of per mail pastoraatichthus@gmail.com  
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.  
******************************************************************************************************************** 
Dienst in Ichthus  
Deze dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl.                           
Mocht u liever kijken dan kan dat via: https://youtu.be/B48jQS3hNLQ 
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.  
  
Voorganger:  Ds. R. Wijnsma 
Ouderling: Mevr. J. Keim-de Wit 
Diaken: Mevr. G. Dost 
Koster:  Dhr. J. Lanting  
 
Komende diensten : Zondag 19 juli via kerkomroep Kapel,  voorganger: Ds. G. Kajim 
            Zondag 26 juli dienst in Ichthus, voorganger Ds. R. Wijnsma 
 
Schakel bezorgen 24 juli: dhr. D. Warringa. 
  
De bloemen gaan naar:                                                                                                                               
Mevrouw  G. Eiting en vriend en naar de heer en mevrouw Fleming. 
 
Nieuwsbrief 16 aan de gemeente:    Voetstappen 
Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik 
op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in 
ons. Ook al kunnen we elkaar dan niet zien, we voelen ons wel verbonden met u, jou die op dat 
moment of later meeluistert. 
In het nieuwe liedboek dat ondertussen al lang in gebruik is, staan vele liederen. Mooie, ook wel 
onbekende. Ik wilde stilstaan bij lied 1000 “Wij zagen hoe het spoor van God”. Het is een Frans lied, 
en in de Franse titel lees je het woord ‘pas’, voetstap.  Velen kennen het gedicht over de voetstappen 
in het zand, waarbij het in eerste instantie leek, in de ogen van de dichter, dat omdat er maar één paar 
stappen te zien was, hij alleen was gegaan. Maar dan blijkt dat hij of zijn niet alleen ging, maar 
gedragen was. 
In lied 1000 wordt stil gestaan bij momenten waarop voetstappen, sporen van God sporen van 
mensen kruisten. En toen ‘Zagen we licht, een vuur laait op. ‘ 
Momenten waarin hoop te voelen was, maar ook die momenten waarop hij ver weg leek. Momenten 
waarin ik mij vol leven en energie voel, maar ook die waarin ik me machteloos, niet krachtig voel, ik 
mij verloren voel: dit laat sporen achter en op een of andere wonderlijke niet goed te bevatten manier 
kruisen die sporen met de sporen van de Levende. En dat zet ons leven in een ander licht. Dan ‘gloort 
de schepping nieuw, zonder einde.’ Lees het lied nog maar eens na.  
Ik wens ons voor deze zomer toe dat onze sporen, ook van ons mensen, elkaar kruisen, nieuwe 
ontmoetingen brengt en dat ons hart ervan opengaat net zoals het lied eindigt: ‘Wij zagen Gods hart 
opengaan: levend water, rijke stromen. ‘ 
 
De volgende keer zal Gerben nog één of twee keer het meditatief moment verzorgen.  Voorlopig 
ronden we de meditatieve momenten op woensdagochtend  
tot aan de zomervakantie af. 
  
Vakantietijd voor de Schakel…..                                                                                                                                                         
De komende 6 weken zal er alleen in de weken als de dienst in Ichthus wordt gehouden, een 
Schakel/liturgie gemaakt worden. (12 juli, 26 juli en 9 augustus)                                                                                                     
De Link om de dienst te bekijken via You Tube kunt u vinden op de Home pagina van de website van 
Ichthus (onder de foto)  https://www.ichthus-emmermeer.nl/ 
Op de zondagen 19 juli, 2 augustus en 16 augustus kunt u de dienst beluisteren via de Kerktelefoon 
van de Kapel. 
Wij wensen u een fijne zomer!  Iena en Nelleke. 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com
https://www.ichthus-emmermeer.nl/


De collectes zijn vandaag (12 juli) 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 12 juli                                                                                                         
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. 
  

Voorbede aanvragen?  
Hiervoor kunt u de pastoraat-telefoon bellen of mailen. (zie hierboven) 
 

Bedankjes: 

Wanneer je de leeftijd van de ‘zeer sterken’ mag bereiken in goede gezondheid, is dat een reden van 
grote dankbaarheid. Als er dan van onze eigen kerk een prachtige bos bloemen wordt gebracht is het 
extra feestelijk. Dank jullie wel. Hartelijke groeten, Piet Hasper. 
 
Lieve mensen van Ichthus, wij waren blij verrast toen wij zondagmorgen een boeket bloemen kregen. 
Eind Maart kreeg onze dochter in Beverwijk het verdrietige bericht dat bij haar uitgezaaide botkanker 
is geconstateerd. Wij zijn daar 12 weken geweest. 
De toestand is nu een beetje stabiel en daardoor kunnen we weer even in Emmen zijn. 
Onze dank voor alle lieve woorden, kaartjes enz.                                                                                                                      
Een warme groet van Gerrit en Albertje Everhardus 
 
Lieve gemeenteleden van Ichthus. 
Bij deze wil ik u bedanken voor de mooie bloemen, die ik de vorige maand van u mocht ontvangen en 
de vele kaarten en telefoontjes.  
Wat fijn om te weten dat iedereen zo met je meeleeft in deze gemeente. 
Deze week heb ik de bestraling gehad en ik hoop dat ik nog enige tijd krijg om op te knappen. 
Met een hartelijk groet, Leny Bodewitz 
 
Bericht van overlijden                                                                                                                                         
Op 2 juli is op de leeftijd van bijna 90 jaar, mevrouw Coby Harmsen-Bos overleden. Tot juli 2018 
woonde zij in de Walstraat, waarna ze i.v.m. haar gezondheid moest verhuizen naar Coevorden.                           
Correspondentieadres: D. Harmsen, C. Kuyperstraat 24, 7741 ZT te Coevorden. 
 
Opbrengst collectes:              1e collecte 2e collecte                                                                                                                                            

7 juni    € 95,80  € 13.20                                                                                                                                 

14 juni    € 30,50  € 33.60                                                                                                                                             

21 juni    € 55,45  € 40,95                                                                                                                                                         

28 juni    € 44,50  € 33.20                                                                                                                                                 

5 juli    € 81,10  € 81.80 

  
  
Vakantie predikanten: 
Janneke de Valk: 11 juli- 2 augustus 
Gerben Kajim: 27 juli – 16 augustus 
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks 
(tel. 619774; email henniehendriks@zonnet.nl 
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Cursus Theologische vorming en Verdieping van Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) in 
Assen.  
Een informatieve cursus voor eenieder die geïnteresseerd is in God en mensen, in de Bijbel, de kerk 
en de wereld daaromheen. 
Het gaat om mensen die zin hebben in een boeiende ontdekkingstocht naar God, zichzelf en de 
ander.  
. Driejarige cursus van opzet, landelijk georganiseerd 
. Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden  
. Elke dinsdagmorgen van september t/m april, behalve in de schoolvakanties. 
Cursuslocatie voor alle activiteiten:  
Wijkcentrum Markehuus 
Scharmbarg 35 
9407 EA Assen  
Meer informatie op de website: www.tvgassen.nl  
 

 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                         
N. v.d. Kamp,  tel. 640035                                                                                                                                                         
Kopij voor donderdag 23 juli 17.00 uur.    

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                                    
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks                                                                                                               
tel.619774. Kopij vóór 7 augustus. 
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