
Zondag 15 november oktober 2020 
Week 47, 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/_NqvzeWxGo0  
******************************************************************************************************************  
Voorganger:     Ds. H. Cohen Stuart-Fens 
Ouderling:    Mw. E. Kemperink 
Diaken:    Mw. M. Hut 
Koster:     Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:    Dhr. en mw. Venema 
Coördinatoren:  Mw. F. Boerhof en Mw. J. Keim 
  
Agenda: 
Wo. 08.30 uur: Interieurverzorging: team 4 
Vr:   13.30 uur: Schakel vouwen: I. Pals en E. Veerbeek 
                          Schakel bezorgen:  Mw. A. Knigge 
  
Komende diensten:  
Zondag 22 november: Voorganger: Ds. G. Kajim. Laatste zondag kerkelijk jaar. 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar: 
Mevr. A.G.  Stuit,  
Mevr. P. Moorlag-Niemansverdriet,  
 
Kerkdiensten: We willen ons houden aan het advies van 30 gemeenteleden in een kerkdienst. 
Daarom graag aanmelden. Dit kan op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.30 uur via de pastoraat 
telefoon 06-41872814 en de hele week per mail:                                       
pastoraatichthus@gmail.com                                                                                                                                                        
We adviseren bij het in en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen en de aanwijzingen van de 
coördinatoren op te volgen. Hartelijke groet vanuit het pastoraat, Annie Wubs  

Verhuizing 
17 oktober jl. zijn Gerard en ik verhuisd. Voor ons een nieuwe start in een prachtig huis.                                                                                                     
Ons nieuwe adres is Slechtvalk 30, 7827HH Emmen. 
Ons telefoonnummer is niet gewijzigd. 
De deur staat altijd open..... 
Met vriendelijke groet, Gerard en Gea Dost 

  
Bedankjes:  
-Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen die we vorige week zondag van 
jullie, de Ichthusgemeente,  mochten ontvangen. Ook willen wij u bedanken voor de 
kaartjes en telefoontjes die wij kregen. Dit doet ons goed.                                                 
Hartelijke groet, dhr. en mevr. Oving. 

  
-Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen! Het is een fleurige blikvanger in de kamer. 
Vriendelijke groet, Corrie Nijmeijer  
  
Giften:  
Ontvangen via mevrouw Hendriks van mevr. B. € 50,00 voor de vakantietasjes en van NN € 10,00  
Via de bank deze week ook nog een 3 giften (€ 40,00) Namens de diaconie hartelijk dank hiervoor. 
Voor de wijkkas kwam een gift van € 200,00 binnen. Hartelijk dank! 
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Ds. Janneke de Valk is afwezig van 14-22 november 
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks (tel. 619774;                                 

email : scriba@ichthus-emmermeer.nl) 
  

Laatste zondag van het kerkelijk jaar: anders dan anders! 
Volgende week zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.                                    
Traditiegetrouw de zondag waarop we hen gedenken die het afgelopen jaar in ons midden zijn 
overleden. 
In verband met de coronamaatregelen zal dat dit jaar anders gaan dan anders. 
Om 10 uur is er de herdenkingsdienst, waarvoor de familie van de overledenen is uitgenodigd, 
maximaal 2 personen per familie. Afhankelijk van de opgave vanuit de families, is er nog (beperkt) 
plek voor leden van Ichthus. Maar het kan dus ook zijn dat we uw opgaven voor de dienst niet kunnen 
honoreren. 
Omdat deze zondag juist ook voor veel gemeenteleden een waardevol moment van gedenken is en 
misschien in deze tijd van corona met alle angst, verlies en verdriet wel extra, willen we in de middag 
van 14.00-16.00 uur de kerk openstellen voor iedereen die een kaarsje aan wil steken of gewoon in 
stilte in de kerk wil zijn. Ook dan zijn we gebonden aan maximaal 30 mensen tegelijk in de kerk, dus 
het kan zijn dat u even moet wachten, maar er is voor iedereen plek en tijd. Van harte welkom! 
  
Toekomst van Ichthus 
In de nieuwe Op Weg vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van 
Ichthus. Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente 
om over de toekomst na te denken. De eindrapportage is opgesteld na een proces van twee jaar, 
waarin we als toekomstgroep en kerkenraad ook met u nauw hebben overlegd tijdens verscheidene 
wijkavonden en -morgens. Ook bij deze eindrapportage zijn we erg benieuwd naar uw gedachten 
daarover. Helaas is het organiseren van een wijkavond niet mogelijk in deze tijd. We hebben daarom 
het volgende bedacht: op donderdag 19 november zullen enkele leden van de toekomstgroep en 
kerkenraad in Ichthus aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en wel van 15-17 en van 19-21 uur. 
U bent dan van harte welkom! Wel willen we u vragen om u daarvoor aan te melden. Dat kan bij de 
scriba Hennie Hendriks of predikant Gerben Kajim. Bij de aanmelding ook graag vermelden welke tijd 
uw voorkeur heeft. Wij maken dan een indeling, zodat we coronaproof met elkaar kunnen overleggen. 
Hopelijk maakt u er in grote getale gebruik van! 
 
Collecte 22 november voor buurthuiskamers Leger des Heils 
Nederland kent veel plekken waar de eenzaamheid grote gevolgen heeft. Wijken waar mensen weinig 
inkomen hebben, kinderen die zich vervelen op straat. Met de verdubbeling van het aantal 
buurthuiskamers wil het Leger des Heils met ons deze leegte gaan bestrijden. 
Namens het Leger des Heils is Jeannette met groot succes een pioniersplek in Venlo begonnen. ‘Ze 
zegt daarover: “We begonnen met activiteiten voor kinderen. Via hen kwamen we in contact met de 
ouders en hoorden we waar behoefte aan is. Nu helpen we bij reparatieklusjes thuis en bij beginnende 
schulden geven we advies. Ook zijn mensen welkom voor koffie, een praatje of zingevingsvragen.” 
Inmiddels heeft de huisartsenpost bij eenzaamheid wél een plek om naar door te verwijzen. ‘Het is fijn 
hoe mensen blijer in het leven komen te staan en een plek hebben om naar toe te gaan.’ 
Helaas zijn er nog veel wijken waar mensen zich eenzaam voelen en problemen op de loer liggen. 
Daarom wil het Leger des Heils de komende jaren warmte in de wijken terugbrengen en het aantal 
buurthuiskamers met 200 plekken verdubbelen. 
Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 
  
ZWO 
Ondanks de beperkte mogelijkheden om samen te komen, zijn dit jaar al 32 van de 75 zendingsbusjes 
teruggekomen in Ichthus. Hartelijk dank daarvoor! Hebt u thuis nog een busje en kunt u niet in de kerk 
komen om het in te leveren? Bel even met Tinus Boerhof op 0591-611889. Dan kunt u een afspraak 
maken dat hij het bij u ophaalt. Graag willen we zo proberen om de opbrengst van € 880,-- (dit is 
inclusief wat al overgemaakt werd op onze rekening) nog wat hoger te maken. Dan kunnen we de 
Stichting naar school in Haiti hopelijk nog voor het eind van het jaar verblijden met deze bijdrage. 
Alvast hartelijk dank namens de kinderen in Haïti. 
PS: ook als u geen bijdrage kunt geven ontvangen we toch graag het busje terug om het een ander 
jaar opnieuw te kunnen gebruiken. 
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ADVENTSKALENDERS 
29 november is alweer de eerste Adventszondag. Dit jaar is er geen actie om gezamenlijk iets te 
bestellen, maar wel een verwijzing naar verschillende websites waarop u zelf een adventskalender 
(gratis) kunt bestellen: 
www.bijbelgenootschap.nl/adventskalender 
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 
https://www.opendoors.nl/adventskalender 
We wensen u in deze bijzondere tijd een goede adventstijd toe. 
De diaconie 

 
 

Donor ja, donor nee                                                                                                                                                                            
De  avond  die gehouden wordt op dinsdag 24 november om 20 uur in de kerkzaal van Ichthus gaat 
over orgaan en weefsel donatie. Op zich interessant genoeg, maar er is iets bijzonders. Het is niet 
alleen een avond van Ichthus maar we werken samen en verlenen gastvrijheid aan de mannen van 
de Odd Fellow Dingspelloge en hun eventuele aanhang Zij zijn net als wij niet gewend om zo samen 
te werken en hoe het precies gaat verlopen weten we nog niet helemaal. Maandag overleggen Gea 
en Gerrit , de voorzitters, over het draaiboek van verloop van de avond. 
Gezien de corona, zijn er de gebruikelijke beperkingen als bij een kerkdienst.  Dus helaas geen koffie! 
De avond komt op YouTube, maar het is veel beter om het zelf persoonlijk bij te wonen. We kijken al 
genoeg naar schermen. 
Vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om ook te komen. 
Wij geven gastvrijheid aan een groep fijne mensen. Laat ze niet in de kou staan. 
Er zijn nog plaatsen voor Ichterianen over! 
U kunt zich bij mij opgegeven en ik houd ook de lezing. 
Frans Gerrit van Zwieten. Tel. 06-15376733    Email vzwieten@hotmail.com 

 

Nieuwe Worldservants Actie: Schijt je rijk! Doe mee! 
Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, volgend jaar met World Servants 
naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. 
Om dat mogelijk te maken halen wij via acties geld op. We hebben al een sponsorloop en een 
appeltaarten actie achter de rug en hebben voor eind november weer een nieuwe actie: Schijt je rijk! 
Schijt je rijk is een actie waarbij we een weiland verdelen in 100 vakken. U kunt zo’n vak kopen voor 5 
euro, deze wordt u dan willekeurig toegezegd. U kunt natuurlijk ook meerdere vakken kopen. Op 29 
november zal Otis, het paard van Mirte, op dit weiland lopen. Het vak waar Otis dan voor het eerst in 
‘schijt’ is het winnende vak. Als u de eigenaar bent van het winnende vak krijgt u een prijs van 50 
euro! U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: bakkeveenworldservants@gmail.com  U 
krijgt dan een bevestigingsmail terug met daarin het voor u aangewezen vak en de betaalgegevens. 
Opgeven kan tot en met 27 november. Doe mee en help ons naar Bolivia! Alvast bedankt! 
  
 
Een gift voor het bloemenbusje kunt u overmaken op  
NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer o.v.v. bloemenbusje. 
  

  
 
  

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 27 november 
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