
De Schakel Zondag  18 oktober 2020     Week 43     Jaargang 23  

 

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:       Ds. J. de Valk-Boerma 
Ouderling:      Mevr.  E. Kemperink  
Diaken:     Mevr. G. Venema 
Organist:     Dhr. D. Swama 
Koster:      Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:     Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
Coördinatoren:   Mevr. N. Feenstra, mevr. M. Hut en mevr. A. Wubs  
Schakel bezorgen:    Mevr. R. Lanting 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via 
https://youtu.be/_WGd_os1p-g . Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te  
bekijken. 
We vieren deze zondag avondmaal in de kerk en ook thuis. We worden blijvend gedragen 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. 
  

Komende kerkdiensten 
Komende zondag, 25 oktober, om 10.00 uur in Ichthus met ds. J. Fischer. Het is dan Bijbelzondag.  
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar   
de familie Poppemaen de heer Boerhof. 
 
Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda 
Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie: voor het werk van Rwandese zusters. 
Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig 
waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In 
het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te 
betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan 
genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden.  Vandaag collecteren we voor werk van 
Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters 
trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. 
Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, 
vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen 
daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar 
betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we 
vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel! 
  



Collecte 25 oktober 2020 (Bijbelzondag) 
Bijbelzondag, 25 oktober 2020,  is een dag om te vieren en te delen. Misschien vraagt u zich af: Hoe 
kunnen we in onze gemeente Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de aangescherpte 
maatregelen? 
Stilstaan bij de Bijbel en ons realiseren dat wij een bijbel hebben en er in vrijheid uit kunnen lezen, is 
het allerbelangrijkste. Dit kunnen we in de kerk en thuis, als we de dienst op afstand meevieren. 
Op Bijbelzondag denken we ook aan mensen die niet de beschikking hebben over een eigen leesbare 
bijbel. Daarom vragen we op deze dag steun voor het  werk van het Nederlands Bijbelgenootschap 
dat samen met andere bijbelgenootschappen in de hele wereld de Bijbel dichtbij mensen wil 
brengen. Doet u mee?                                                                                                    NBG, afdeling Emmen 
 
Ambtsdragers  
In de dienst van deze morgen besteden we aandacht aan de ambtsdragers die stoppen en 
ambtsdragers die hun termijn verlengen. 
Jet Alberts en Ellie Bal nemen afscheid als ambtsdrager, maar zijn helaas niet aanwezig vanmorgen. 
Hartelijk dank voor jullie inzet tijdens jullie ambtsperiode.  
De volgende ambtsdragers verlengen hun ambtstermijn, te weten  Betty Beukers, Fennie Boerhof, 
Hennie Hendriks, Marjan Hut en Tjalling Reitsma. Fijn dat jullie je ambtstermijn verlengen, heel veel 
dank hiervoor.                                  Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet,  Hennie Hendriks  
 
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) 
 

Strengere coronaregels  
In verband met de strengere coronaregels willen we u verwijzen naar de brief die afgelopen zondag 
in de Schakel is opgenomen. (zie onderstaande tekst). 
We willen de diensten graag openhouden voor gemeenteleden, daarom maken wij u er nogmaals op 
attent, mocht u klachten hebben, een vriendelijk verzoek om dan thuis te blijven. 
Uit het moderamen: Beste mensen, 
U hebt allemaal een aantal weken geleden 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 ook nu niet aangepast 
te worden.  We blijven erop letten dat iedereen zich veilig genoeg voelt. 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 naar 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 

 
 

Schuif maar aan 

De dominee nodigde ons 
om aan het Avondmaal te gaan, 
een opdracht van Hem gekregen  

dus schuif nu maar aan. 
 

Met het brood en de wijn  
mogen wij gedenken, 

dat Hij ons eenmaal het  
leven heeft willen schenken. 

 
De Heere roept en waarom 

zou je dan niet gaan, 
want zie je daar de dienaar  

van onze Heiland niet staan. 

Als je niet zonder Hem  
kunt en wil leven,  

schuif dan maar aan Hij  
wil je daar kracht geven. 

(Janneke Troost) 
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