
Zondag 11 oktober 2020 
Week 42, jaargang 23 
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. 
  
******************************************************************************************************************** 
De kerkdienst kunt beluisteren via www.kerkomroep.nl of via YouTube : 
https://youtu.be/3EuwTOdeUus  
                                                   
Voorganger:     Mw. R. Dekker-Averesch 
Ouderling:    Mw. E. Kemperink 
Diaken:    Mw. G. Venema 
Koster:     Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:    Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
Coördinatoren:  Mw. D. Baas en dhr. en mw. Wubs 
  
Agenda: 
Wo. 08.30 uur:  Interieurverzorging: team 4 
Do:  09.00 uur: Tuingroep 1 
Vr: 13.30 uur:   Schakel vouwen: Dames: N. Feenstra en G. Bijker  
Schakel bezorgen:  Dhr. D. Warringa 
  
Komende diensten:  
Zondag 18 oktober: Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma, Heilig Avondmaal 
   
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar: 
De heer C. Jipping en mevrouw. D. de Labije-Tienhoven. 
  
Correctie Op Weg 
In het artikel over Voltooid leven van ds. Wim de Groot in Op Weg is de laatste regel helaas 
weggevallen. Onder de aangehaalde woorden uit het tafelgebed van het Avondmaal hoort nog de 
volgende zin: Zo blijft U in barmhartigheid ons leven behoeden en dragen, totdat het voltooid zal zijn 
bij U, in uw licht voor eeuwig geborgen. 
Deze regel uit het tafelgebed maakt de verbinding met de rest van het artikel. 

Helpende Hand 
Ontvangen van een bewoner uit mijn appartement € 50,00. 
In mijn brievenbus gevonden een enveloppe met DE-punten. 
Heel veel dank voor beide gaven. 
Het team van "De Helpende Hand " 
  
Bedankjes 
-Een prachtige bos bloemen kreeg ik afgelopen zondag, daarvoor mijn hartelijk dank. Ook dank voor 
alle telefoontjes waar ik erg blij mee was! Hartelijke groet Martha Eggen. 
  
-We waren blij verrast met de mooie bloemen van de Ichthus gemeente. Hartelijk dank daar voor. 
Hilly en Klaas van Klinken  
  
Hartelijk dank.  
Bij het overlijden van een gemeentelid wordt altijd de steen waarop de naam van de overledene 
geschreven staat in de gedachtenisschaal gelegd.  
Janny ten Hoor of Janny Boeijenga schrijven de naam op de steen.  
Janny ten Hoor is per 1 oktober gestopt. Janny, hartelijk dank dat je vele jaren deze taak verzorgd 
hebt.  
Jan Bal neemt deze taak over van Janny, hartelijk dank, dat je dit overneemt.  
Vriendelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  
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Uit het moderamen 
Beste mensen,                                                                                                                                                    
U hebt allemaal vernomen dat het aantal kerkgangers in een kerkdienst weer terug moet naar 30 en 
dat reservering voor het bijwonen van een kerkdienst weer verplicht is. Nu hebben we juist vanaf 
vorige week de aanmeldprocedure gewijzigd, in die zin dat aanmelden vooraf niet meer nodig is en 
dat registratie bij de ingang van het kerkgebouw volstaat. Het op korte termijn terugdraaien van die 
procedure is niet goed mogelijk omdat we dan alle gemeenteleden op zeer korte termijn moeten 
informeren en dat lukt ons niet.                                                                                                                   
De afgelopen zondag waren er ca. 40 gemeenteleden aanwezig in de kerkdienst.  Als het aantal  
bezoekers niet groter wordt behoeft de huidige procedure naar onze mening  niet aangepast te 
worden. Groeit het aantal bezoekers echter, dan zullen we weer terug moeten naar het vooraf 
reserveren.                                                                                                                                                      
Voor degenen die nu de kerkdiensten volgen via de kerkomroep of via You Tube, en die van plan zijn 
om de kerkdiensten weer te gaan bijwonen, dan verzoeken wij u dat nog even uit te stellen totdat er 
weer meer mensen naar de zondagse kerkdienst mogen komen.                                                                                                                                
Uiteraard worden de kerkdiensten uitgezonden op Kerkomroep en via You Tube.  De link baar de 
livestream is te vinden op de website van onze wijkgemeente. 
Wij wensen u veel sterkte toe in deze nare tijd en hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen 

ontmoeten.                                                                                                                                                                                 

Hartelijke groet, namens het moderamen van de kerkenraad, Dick Heyse. 

Ambtsdragers en avondmaal 
In de dienst van zondag 18 oktober a.s. wordt aandacht besteed  aan de ambtsdragers.  
Jet Alberts, ouderling en Ellie Bal, secretaris Kerkrentmeesters beëindigen hun ambtstermijn.  
Jet en Ellie zijn niet in de dienst aanwezig, ds. Kajim gaat bij hen op bezoek.  
Hartelijk dank voor jullie inzet gedurende jullie ambtsperiode.  
De volgende ambtsdragers verlengen hun ambtstermijn, Betty Beukers, Fennie Boerhof, Hennie 
Hendriks, Marjan Hut en Tjalling Reitsma.  Fijn dat jullie je ambtstermijn willen verlengen, hartelijk 
dank hiervoor.  
 
Ook vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. In deze tijd waarin we steeds (weer)geconfronteerd 
worden met allemaal beperkingen is het mooi en waardevol dat we ons gedragen weten door de 
Levende, in tekenen van brood en wijn.  
Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt: Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood 
en wat wijn of (druiven)sap klaar te zetten, zodat als het tafelgebed is uitgesproken we samen met 
hen die fysiek aanwezig zijn in de kerk en wie thuis meedoen brood en wijn kunnen delen. 
  
Gemeenteavond 
Woensdag 21 oktober staat een gemeenteavond gepland, zoals ook in Op Weg is vermeld.  
Helaas i.v.m. de beperkingen door het coronavirus zijn we genoodzaakt om deze avond niet door te 
laten gaan.  
Zo gauw het weer mogelijk is, plannen we weer een gemeenteavond, we houden u via de schakel en 
Op Weg op de hoogte. 
Houd moed in deze coronatijd!                                                                                                                   

Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  

Studieverlof                                                                                                                                                                                   

Een tijdje terug heb ik verteld van de opleiding Geestelijke Begeleiding waar ik begin september mee 

begonnen ben. Vroeger bestond de mogelijkheid tot studieverlof, waar je als predikant gebruik van 

kon maken, één keer in de vijf jaar. Nu is dat er niet meer op die manier, maar er zijn nog steeds 

mogelijkheden om je tijdelijk te verdiepen in iets waarvan je het gevoel hebt dat dat boeiend, 

verrijkend is voor jezelf maar ook voor de ander, voor de gemeente. Je kunt dat doen door een cursus 

of studiedagen te volgen of op een andere manier, zoals ik mij eerder mij verdiept heb in rituelen.                

Ook voor in de kerk. Er bestaan ook opleidingen die wat langer duren. De opleiding Geestelijke 

Begeleiding is een voorbeeld van dat laatste. Hij duurt twee jaar en wordt aangeboden door de 

Protestantse Theologische Universiteit in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut in 

Nijmegen, zoals ik eerder schreef. Het is ook te zien in het kader van permanente educatie als 

specialisatie aangeboden door de Protestantse Kerk.  



Ik heb nu vijf weken op woensdag de colleges gevolgd op het Titus Brandsma Instituut. Ze gingen 
onder andere over Elia, die onder de bremstruik ligt en het echt niet meer weet allemaal. Later 
verstopt hij zich in een grot, waar hij als hij weer naar buiten gaat, God ervaart in het gefluister van 
een zachte bries (1 Koningen 19: 12).  
Denk ook aan het begin van de startzondag toen we stil stonden bij bijzondere ervaringen. Een 
ervaring van eenheid, maar die je van tevoren niet ziet aankomen en soms ook niet weet te plaatsen 
of duiden.  Maar die je doen verwonderen.  
De colleges over Elia werden gegeven door een zuster Karmeliet, die geboeid is geraakt door allerlei 
afbeeldingen die gemaakt zijn bij Elia. Van raamschilderingen tot schilderij op doek, stenen 
afbeeldingen. Ze neemt je aan de hand hiervan mee, met als thema ‘de geestelijke weg ‘  
en speciaal stelt ze de vraag: waar raakt het jou op jouw geestelijke weg? Uw vraag probeer ik te 
beantwoorden, ook bij de andere thema’s van de komende tijd. 
De opleiding spreekt mij, zoals ik het nu zie en graag vertel ik er een volgende keer meer van. 
Janneke de Valk 
Als U/ jij het idee hebt dat je misschien ook wel één of meerdere ervaringen gehad hebt, die je niet 
kon duiden, maar die, misschien achteraf, opeens toch van verrassende betekenis bleek te zijn. Die je 
weer op gang bracht of rust gaf of nog anders: zie de vorige schakel de uitnodiging daartoe! 
 
Herfstwandeling 
Een paar clubleidsters van de Opgang hebben een leuke herfstwandeling bedacht. Met een 
paddenstoelen zoekkaart en wat vragen op een lijst, kun je in elk bos de herfstwandeling lopen. 
Bijvoorbeeld langs het kabouter pad in de Emmerdennen of met de hond in het Noordbargerbos.               
Je hebt dus zelf in de hand hoe groot de wandeling wordt. 
Misschien is dit wel een leuke activiteit om met de (klein)kinderen te doen in de herfstvakantie!                     
En voor ieder kind die de wandeling gedaan heeft, krijgt een klein presentje. 
De vragenlijst en zoekkaart kun je vinden op de website: www.emmen-zuid.nl 

Voor vragen of opgeven kunnen jullie terecht bij Jedidjah de Haan en via Jeugdwerker@pgemmen.nl   

  

Appelgebakactie World Servants   Beste mensen, vorige week schreven we voor het eerst over de 
appelgebakactie voor World Servants. Wij, dat zijn Mirte en Daphna Kajim en Baukeline Hietland gaan 
naar Bolivia om daar een kliniek te helpen bouwen en voeren actie om het geld voor de reis en de 
bouwmaterialen. Wij schreven dat we voor zondag 11 en zondag 18 oktober appeltaart van de plaat 
bakken die wij bij u thuisbezorgen, om thuis van te genieten tijdens of na de (online) kerkdiensten. 
Voor 11 oktober heeft u geweldig besteld. Hartelijk dank daarvoor! Voor 18 oktober kunt u nog steeds 
bestellen. Per stuk taart kost het 2,- euro inclusief bezorging. Bestellen kan via 
bakkeveenworldservants@gmail.com. Graag aangeven hoeveel stukken appelgebak u bestelt. Wij 
bezorgen het gebak dan op zondag 18 oktober vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 12.00 uur. U kunt uw 
bijdrage achteraf overmaken op ons rekeningnummer, wat u bij de taart op papier van ons zult 
ontvangen. Alvast bedankt voor uw steun en bestellingen! 

 

 

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 23 oktober. 
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