
zondag 26 juli 2020 
Week 31, 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, ook 
kunt u hier een voorbede doorgeven. 
********************************************************************** 
Dienst in Ichthus  
Deze dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl.                           
Mocht u liever kijken dan kan dat via: https://youtu.be/0HBNXhgCwMM 
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken       
 
Voorganger:        Ds. R. Wijnsma 
Organist/pianist:   Dhr. H. Vink 
Ouderling:       Mevr. A. Wubs 
Diaken:                  Dhr. H. Beukers 
Koster:        Dhr. J. Venema 
  
Komende diensten: Zondag 2 augustus via kerkomroep Kapel, voorganger: Mw. J. Keim-de Wit                                                                               
Zondag 9 augustus dienst in Ichthus, voorganger: Mw. J. Keim-de Wit 
 
Kerkdiensten: 
Welkom op de zomerdiensten 26 juli, 9 augustus, en 23 augustus om 10.00 uur in Ichthus. 
Maar wel elke keer van te voren opgeven, bij voorkeur via de mail pastoraatichthus@gmail.com. 
of  anders via de pastoraatstelefoon 06-41872814 op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Er is een lijst van de opgegeven 
gemeenteleden en deze namen worden afgevinkt. 
De lijsten met namen moeten vier weken bewaard worden. U krijgt een plaats aangewezen. 
Het kan nu niet anders, maar samen maken we er het beste van en hopen op fijne diensten. 
Namens het pastoraat, Annie Wubs. 
 
Schakel bezorgen  7 augustus: dhr. D. T. Boerhof 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus gemeente gebracht worden naar: 
Mevrouw H. Hendriks-Niers en de heer en mevrouw Heyse. 
 
Nieuwsbrief 17( week 30) 
Prins Carlos de Bourbon de Parma heeft samen met econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul 
van der Geest een boek geschreven over de zin van het leven in het postcoronatijdperk, met de titel 
Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de 
coronacrisis. Een interessante titel, vooral dat eerste deel: Wat is wijsheid?  
Wat is wijsheid? Dat is de vraag die vaak klinkt in deze dagen. Waren alle maatregelen wijs? Is de 
versoepeling wijs? Of in onze kerk: is misschien weer kunnen zingen wijs? Of moeten we geen risico 
nemen? Of kijkend naar het maatschappelijk debat: als we praten, of eigenlijk meer schreeuwen over 
stilstof, over racisme, over zwarte piet, over corona. Wat is wijsheid of waar halen we onze wijsheid 
vandaan? 
Van de week werd ik geboeid door het verhaal van Salomo, die van God de vraag krijgt: je mag alles 
wat je wilt aan mij vragen en je zult het ontvangen. Hij kiest ervoor om goed te kunnen onderscheiden. 
Zo kan hij zijn land goed regeren. En god prijst hem hierom. Dat hij niet kiest voor veel 
wapengekletter, of rijkdom en welvaart, maar voor wijsheid. Voor, zoals het dan in 1 Koningen 3 staat, 
het vermogen te kunnen luisteren en het vermogen om recht en onrecht van elkaar te onderscheiden. 
Fascinerend hoe wijsdom hier verwoord wordt: de gave te kunnen luisteren en recht en onrecht van 
elkaar te onderscheiden. Wijsheid in de bijbel is niet wie het meest weet, of het knapst is, maar is 
meer praktische wijsheid, die rust op God, of eigenlijk bijna God zelf is en later Jezus zelf zal zijn. 
Wijsheid is Gods kant van bij mensen zijn en begint bij ontzag voor God en wat hij voor deze wereld 
wil. En dat is, als we het verhaal van Salomo mogen geloven: luisteren naar mensen en recht en 
onrecht van elkaar blijven onderscheiden. En wat dat dan betekent voor het maatschappelijk debat, 
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voor maatregelen en versoepelingen, daarover kunnen we mooie gesprekken voeren. Voor de 
schrijvers van het boek Wat is wijsheid betekent wijsheid in ieder geval dat we als samenleving kiezen 
voor duurzaamheid, om zo anders uit de coronacrisis te komen, dan we er in gingen, wijzer, omdat de 
coronacrisis ons die les leert. En dat lijkt mij wijsheid, maar misschien denkt u daar heel anders over.  
Namens het moderamen, Gerben Kajim 
 
Nieuwsbrief 18 
Volgende week heb ik vakantie, en ik had u graag goede weken gewenst met een mooier vooruitzicht, 
maar het virus krijgt nog een kans, lijkt het. En dat maakt de vraag van een van onze gemeenteleden, 
die ik afgelopen week ontving alleen  nog maar meer actueel. Hij schreef mij: dat we niet meer in een 
voetbalstadion kunnen zitten te joelen, of naar een ‘pinkpop’ evenement of zo kunnen, om maar een 
dwarsstraat te noemen, dat vind ik persoonlijk nog niet zo erg, maar wat de bedoeling is om niet meer 
naar de kerk te kunnen en daar met de gemeente Gods’ lof te zingen, dat kan ik niet zo goed 
verdragen/begrijpen. Een vraag die een vraag zal zijn die velen hebben, rond de kerkdiensten, en 
misschien ook nog wel breder, wat is nu de bedoeling van corona? En, vul ik dan ook een beetje in: 
welke bedoeling heeft God daarmee? Heeft God er wel een bedoeling mee. Goede vragen om het 
komend seizoen eens mee aan de slag te gaan. En dat hoop ik het komend seizoen ook met u te 
doen. Ik heb al wat boekjes gekocht met titels als: God en de pandemie en Waar is God in de crisis? 
Het zou heel mooi zijn om daar samen met u over na te denken in gesprekgroepen, dat moet kunnen! 
Hier een heel klein voorschotje, om al een idee te geven in welke richting ik dan zelf als eerste denk. 
En ik zeg vooraf al, daar kan u natuurlijk heel anders over denken! 
Voor mij is God geen god die met iets als de corona een doel heeft. Hij is er niet de oorzaak van en 
heeft er geen bedoeling mee. 
Als hij er al iets mee te maken heeft, dan achteraf, de crisis uiteindelijk ten goede kerend, door samen 
met ons te gaan voor een beter nieuw normaal bijvoorbeeld, dat spreekt me nog wel aan. 
Maar als eerste denk ik daarbij toch aan zijn rol als adres van onze angst, van onze noodroep, ook nu 
nog als het virus wereldwijd enorme brokken maakt en dood en verderf zaait. 
God als adres, als luisterend oor voor onze nood en onze machteloosheid, ons uithouden. Een beetje 
zoals de eekhoorn in het verhaal van Toon Tellegen, over de wandelende tak en de eekhoorn. (Na te 
lezen op https://femmyblog.wordpress.com/2014/09/27/ontmoeting-4/). Eekhoorn zegt bijna niets, 
alleen maar ja en nee en de wandelende tak bedankt hem voor zijn luisterend oor, zodat hij niet 
helemaal alleen was. De eekhoorn was even nabij, hij was even met grote woorden een ‘huis voor zijn 
ziel’. Om mee te beginnen, dat kunnen wij zijn voor elkaar, als kerk, ieder op zijn of haar eigen plek, 
en dat kan God zijn. Ons horend en helpend ons eigen coronaverhaal te vertellen, zodat we even niet 
meer eenzaam zijn. In de psalmen roept het volk zo ook vaak tot God, o.a. in psalm 130. Het 
uitschreeuwen naar God geeft al iets van vrijheid en hoop. 
Dat wensen we elkaar toe, voor de weken die komen. Dat u in ieder geval een huis voor uw ziel vindt, 
of kan zijn voor een ander! 
Namens het moderamen, Gerben Kajim 
 
Dankbetuiging: 
Gemeenteleden van Ichthus, 
Dankbaar zijn wij voor uw hartelijke medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, 
maatje, Wout Bijker. 
Het was erg waardevol dat we van zovelen van u hartverwarmende kaarten, brieven en telefoontjes 
mochten ontvangen. 
Wout laat een grote leegte achter en mede door jullie en goede buurtjes probeer ik met mijn familie de 
draad weer op te pakken. 
Groetend: Gre Bijker-Kuiper, 
                 Ria en Henk, Jannie en Bram, Hennie en Cor, Roelie, Jo en Bart, neven en nichten 
 
-Wij willen de Ichthus-gemeente graag hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die we de vorige 
week mochten ontvangen, vooral ook namens mijn partner.                                                                      
Hartelijke groet Geesje Eiting en Jan Gerding 
 
-We waren blij verrast een prachtig boeket bloemen te ontvangen van de Ichthusgemeente. 
Hartelijk dank hiervoor. Mania en Gerrit Fleming 
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Helpende Hand 
Via mevr. Keim ontvangen van NN een bedrag van € 100,00. 
Heel , heel veel dank hiervoor. 
Momenteel geven we weer extra geld uit omdat we niet meer kunnen delen met de voedselbank daar 
de instroom van de producten daar gedaald is. 
Voor de extra's kregen we bijna iedere week artikelen van de super uit Odoorn, maar ook dit is 
gestopt.  
We zijn heel blij en dankbaar met onze donateurs waardoor we ons werk kunnen voortzetten. 
Ook  met de producten in de manden in de Hal van de Pauluskerk en onze kerk heel veel dank. 
 
De collectes zijn vandaag (26 juli) voor OxfamNovib/corona en wijkkas.                                                                        
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 26 juli. Alle gelden die op 
deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de                                      
bestedingsdoelen. 
NBV collecte 26 juli OxfamNovib/corona 
“Door de coronapandemie kunnen onze mannen de deur niet uit om geld te verdienen. Daarom 
hebben we nu niet elke dag genoeg te eten” zegt Mosammat Rupali Begum in Bangladesh. 
Het coronavirus veroorzaakt meer dan een gezondheidscrisis. Door de economische gevolgen van de 
coronacrisis, bovenop al bestaande crises als conflict, ongelijkheid en klimaatverandering, kunnen 
meer mensen sterven door honger dan door het virus zelf. 
Oxfam Novib helpt door: 
-het leveren van zeep, toegang tot schoon (drink)water en geven van levensreddende 
voorlichting om de verspreiding van corona te stoppen 
-voedselpakketten en voedselvouchers uit te delen en nieuw zaaigoed en landbouwtrainingen te 
geven om een volgende oogst veilig te stellen 
-de meest kwetsbare families cash geld te geven om zelf in hun dagelijkse behoefte te voorzien 
Wat kost die hulp? 

• Met 15 euro kun je zorgen dat een gezin ruim een week te eten heeft. 

• Met 25 euro geef je bijvoorbeeld 3 families een waterpomp. 

• Met 35 euro kunnen 3 hygiënevoorlichters worden getraind. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage om deze hulp mogelijk te maken. 
 
Zendingsbusjes 40dagentijd graag inleveren 
Nu we weer in de diensten kunnen komen vragen we u om de busjes van de 40dagentijd alsnog in te 
leveren. 
We spaarden voor de Stichting Naar school in Haiti die onder andere de actie “rijst en zaden” had 
opgezet. 
Als u (nog) niet in de dienst kunt komen mag u ook uw bijdrage overmaken op rekening NL10 RABO 
0373 7370 92 van ZWO Ichthus onder vermelding van Haiti. 
Wel willen we dan graag het busje nog een keer terug hebben, omdat we anders volgend jaar een 
tekort aan busjes hebben. 
 Als ZWO hebben we reeds een bedrag van € 500,-- overgemaakt naar de Stichting. 
Daarvoor ontvingen we een bedankbrief. We lezen daarin dat onze bijdrage besteed is om kinderen in 
Ka-Blain en Godinot onderwijs te geven (800 kinderen waren dat in 2019) 
Ook maaltijden voor schoolkinderen én het onderhoud van gebouwen vraagt aandacht. 66 volwassen 
Haitianen hebben een baan in één van de scholen en de bouw ervan. 
Mesi anpil (Dank u) schrijft een vrijwilligster van de Stichting. 
Wij willen als ZWO u hartelijk danken voor uw bijdragen hieraan. 
Jannes Hut, voorzitter ZWO 
 
Boekenmarkt: 
Door de maatregelen van afgelopen maanden hebben we geen boeken, Cd’s etc. binnengekregen en 
daarom niet genoeg materiaal om te verkopen. 
De markt van oktober zal dit jaar niet worden gehouden. 
Wel kunt u iedere woensdag tussen 10.30 uur-11.30 uur boeken, Cd’s, Dvd’s  en legpuzzels 
inleveren. 
De volgende markt hopen we  DV in maart 2021 te houden. 
Alvast bedankt voor uw inbreng en tot horens.  
De boekenmarktcommissie Ichthus. 



Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                    
Nelleke van der Kamp,  tel. 640035   Kopij voor donderdag 7 augustus juli 17.00 uur.                                   
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.                                                                                                                                                        
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 7 augustus. 
  
 


