
De Schakel Zondag  23 augustus 2020     Week 34     Jaargang 22  

 

PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 

 

Voorganger:    Mevr. R. Dekker-Averesch 
Ouderling:   Mevr. B. Beukers 
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof 
Koster::  Dhr. J. Post 
Coördinatoren: Mevr. E. Kemperink, mevr. M. Hut en dhr H. Beukers. 
Schakel bezorgen: dhr. H. Schiere 
  
Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via  
https://youtu.be/rrVLWqIz1QQ. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of  
te bekijken. 
  
Kerkdiensten 
Welkom in de dienst van 30 augustus om 10.00 uur in Ichthus. Graag van te voren opgeven, bij 
voorkeur via de mail: pastoraatichthus@gmail.com  of  anders via de pastoraat-telefoon 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 gemeente-
leden en deze namen worden afgevinkt. De lijsten met namen moeten vier weken bewaard 
worden. U krijgt een plaats aangewezen. 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Geleijnse 
en dhr. en mevr. Huizinga. 
 

Extra collecte 
Met de Samenwerkende Hulporganisaties is Kerk in Actie begonnen om fondsen te werven voor de 
slachtoffers in Beiroet. Zo worden de partners van Kerk in Actie geholpen met eerste levens-
behoeften, zoals voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. 
Het College van Diakenen van de PG Emmen zal deze collecte-opbrengst verdubbelen. Dit betreft 
zowel het geld dat u in de kerk geeft als wat u op het rekeningnummer NL29 RABO 0373 7370 41 van 
College van Diakenen overmaakt onder vemelding van: Beiroet. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
  
Opbrengst collecte 9 augustus  
De opbrengst was: 1e € 44,15 (diaconie) en 2e € 32,60 (PGE).  
  
Gift 
Enige weken geleden lag er in de mand in de hal een gift van € 5,00.  Hartelijk dank hiervoor.                              
                                                                                                                 Het team van „De Helpende Hand"  
  
 
 
 



 
Meeleven 
Beste mensen van de Ichthus gemeente. Mijn echtgenote Geesje Huizinga kreeg op donderdagavond 
6 augustus een herseninfarct. Na een verblijf van een week in het Scheper ziekenhuis is Geesje nu 
voor revalidatie opgenomen in De Horst. Haar adres is: Mevr. G. Huizinga, De Horst, afd. De Aa, 
kamer 1.5, Rondweg. 97, 7825 TC  Emmen.                                 Met vriendelijke groeten,  Jo. Huizinga.  
  
Verhuisd 
De heer en mevrouw Buwalda, Haagjesweg 75 zijn per 15 augustus verhuisd naar de Statenhoek, 
Angelsloërdijk 165, 7824 AE Emmen. 
  
Openluchtdienst : samen op 6 september in Ichthus  
De jaarlijkse openluchtdienst van de PG Emmen gaat op een alternatieve manier dit jaar. Corona 
maakt van de Openluchtdienst een OpenMind-dienst. 
De eerste zondag van september is traditioneel de zondag van de Openluchtdienst in het 
Rensenpark. Het Corona-virus en de regels daaromheen maken het onmogelijk om de 
Openluchtdienst dit jaar door te laten gaan. Toch wil de organisatie een ieder verrassen met een 
mooie „startdienst”.  
Van de Openluchtdienst wordt een OpenMind-dienst gemaakt. Men laat zich daarbij leiden door het 
verhaal van de genezing van de man met huidvraat (Lucas 5), die door zijn geloof Jezus om genezing 
vraagt. Er is een „Open Mind” (vrijheid van denken en handelen) nodig om mensen in vergelijkbare 
situaties tegemoet te treden. Dit is ook wat Jezus van ons vraagt. Vanuit verschillende gezichtspunten 
hebben een aantal gemeenteleden in de voorbereiding hun bijdrage geleverd. Ook de tieners leveren 
hun bijdrage met hun kijk op dit verhaal en zij doen dit vanuit het Rensenpark. 
De dienst wordt zaterdag 5 september opgenomen. U bent van harte uitgenodigd om op 6 
september via kerkomroep.nl (De Opgang) de dienst bij te wonen. Dit kan ook in Ichthus waar we 
samen de dienst kunnen  vieren. 
  
Geloofskoffer 
Sinds een paar maanden is er een leuke koffer in de omloop. Jeugdwerker Jedidjah heeft een koffer 
samengesteld met boekjes, spellen, dvd's en cd's voor gezinnen met jonge kinderen en/of tieners. 
Alles in de koffer heeft te maken met het geloof en iedereen die dit leuk vindt een paar weken lenen, 
of je nou lid bent van de kerk of niet! Misschien leuk voor u en uw (klein)kinderen? Jedidjah is op 
zoek naar gezinnen die de koffer willen lenen. Aanmelden voor de koffer of vragen mag via: 
jeugdwerker@pgemmen.nl              Met vriendelijke groet, Jedidjah de Haan (Jeugdwerker PG Emmen) 
  
Super cadeaus 
Uit de erven van een overleden gemeentelid  kregen wij toegangskaarten voor „Wildlands“. 
Verrast en blij waren onze mensen. Niemand had het park nog kunnen bezoeken en nu dit! 
Niet alleen de toegang ook het verdere bezoek is volledig af door de vouchers die er voor een ieder 
bijzat waar men drinken en eten van kan kopen en misschien nog een herinnering aan dit “feest” 
door een kleinigheid te kopen in de winkel van de Zoo. 
Wij als team en nog meer onze mensen zijn de familie zeer dankbaar hiervoor. Wij wensen de  familie  
sterkte toe om dit  verlies te verwerken.                                                 Het team van „De Helpend Hand“ 
  
 



 
Oproep   
Namens de „Stichting Free Food " in Emmen willen wij U vragen of iemand een opslag (schuur, 
garage) over heeft om partijen frisdrank en conserven op te slaan. Deze stichting deelt ook voedsel  
uit . Ze willen de ruimte lenen of huren. U kunt contact opnemen met tel. no. 06-12395860.  
                                                                                             Mede namens de stichting alvast bedankt. Nolly  
 
 
  
 
  
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 11 september 2020 


