
De Schakel Zondag  29 november 2020     Week 49     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. G. Kajim 
Ouderling:      Mevr.  H. Hendriks 
Diaken:     Mevr. G. Dost 
Organist:    Mevr. G. Jongsma 
Koster:      Dhr. J. Venema 
Weekkosters:     Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal 
Coördinatoren: Mevr. D. Baas en mevr. M. Hut  
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via 
https://youtu.be/16ksKURX5Jg.  

Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te  
bekijken. 
  

Agenda 
Do:    8.30 uur Interieurverzorging dames R. de Roo, N . van der Kamp, J. Donker en de dhr. F. Kroeze 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. H. Hollander 
  

Komende kerkdiensten 
Komende zondag, 6 december, om 10.00 uur in Ichthus met ds. J. De Valk-Boerma.  
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Bal en  
mevr. Hoeksema. 
 

Bedankt 
Wat een mooi boeket bloemen kreeg ik van de kerk. Daar zal ik vast een hele tijd van kunnen 
genieten.                                                                                                          Hartelijke dank, Lidy Stuit 
  
Bedankt 
Twee weken geleden werd ik verrast door een boeket van onze Ichthus-gemeente. Na een hoornvlies 
transplantatie zie ik de kleuren van de bloemen gelukkig al wat duidelijker!! Hartelijk dank voor dit 
fleurig geschenk.                                                                                 Met hartelijke groet , Pleuny Moorlag.  
  
Huwelijksjubileum 
Dinsdag 1 december zijn Arnold en Monique Bosma-Bosma, (Kraaiheide 36, 7815 KH) 25 jaar 
getrouwd! Vanuit de Ichthus-gemeente feliciteren wij hen van harte en wensen hun een fijne dag 
toe. 
  



Kerkdiensten 
We willen aan de adviezen van 30 gemeenteleden in de kerk voldoen. Daarom graag aanmelden.  
Dit kan op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.30 uur  via de pastoraat telefoon 06-41872814. Of de 
hele week per email: 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.  
  
Omzien naar elkaar 
In deze bijzondere tijd zien en spreken we elkaar nauwelijks. Het gezellig samenzijn na de kerkdienst 
is al sinds half maart niet meer mogelijk. In de kerkdiensten zelf kan maar een beperkt aantal 
personen aanwezig zijn en daarbij spreken we elkaar maar weinig. 
Het plan is nu om gemeenteleden te contacten. Vooral alleenstaanden hebben het momenteel zwaar 
en voor hun kan een telefoontje erg welkom en gewaardeerd zijn. 
Predikanten, Diakenen en Ouderlingen hebben de wijken verdeeld en we zijn begonnen om 
contacten te leggen. Onze contactpersonen hebben ook allemaal een goed contact met de 
gemeenteleden. Maar nog een beetje meer aandacht, kan vast geen kwaad. Maar natuurlijk kan er 
ook zelf gebeld worden naar de pastoraat telefoon 06-41872814.                                                                   

Hartelijke groet, Predikanten, Diakenen en Ouderlingen van de Ichthus-gemeente.  
  
Heerlijk! Kerstactie Worldservants 
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, appeltaarten 
actie en Schijt je rijk! achter de rug. En nu een heerlijke kerstactie! Wij hebben voor u in de 
aanbieding: Een goed, met spijs gevuld kerstbrood voor €6; 4 overheerlijke met echte roomboter 
gemaakte gevulde koeken voor €5 (u kunt aangeven of u ze met of zonder nootjes wilt); en een 
heerlijk appeltaartje (zonder noten) voor zes personen voor €5. Alles ambachtelijk gemaakt door de 
bakker van het Veenpark! U kunt uw bestelling tot en met zondag 6 december doorgeven op: 
bakkeveenworldservants@gmail.com. Graag daarbij uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. 
Uw bestelling kunt u op zaterdag 19 december ophalen tussen 10.00-14.00 uur bij de Opgang, 
Mantingerbrink 199, of, als dat niet lukt, wordt deze bij u thuis bezorgd.  
Bestel al dat lekkers en help ons naar Bolivia! Alvast bedankt!  
  
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK) 
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de 
coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. 
Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een taxatie 
uitgebracht en hebben we een kostenberekening gemaakt van de noodzakelijke 
onderhoudsinvesteringen. De hoogte van deze bedragen wijst uit dat het niet verantwoord is om dit 
als Ichthus alleen te dragen. Dit mede vanwege het snelle teruglopen van ons ledental en pastorale 
eenheden. En het oplopen van de gemiddelde leeftijd, vooral ook van onze actieve vrijwilligers. Zij 
zijn de noodzakelijke ‘smeerolie’ om onze kerkelijke activiteiten draaiende te houden. 
De CGK heeft aangegeven te willen onderzoeken of zij al deze noodzakelijke kosten over kunnen 
nemen en daarbij ook nog eens te verduurzamen, als isolerende beglazing, zonnepanelen en een 
adequate luchtverversing installatie. Als dit lukt dan zou het noodzakelijk worden om, de -op termijn- 
beoogde waardeoverdracht, naar voren te halen met daarbij voor de Ichthus gemeente minimaal vijf 



jaren ‘vrij wonen’. Met een daarna vastgelegde optie tot huur. 
Dit zou de mogelijkheid geven ons volledig te richten op het behoud van de pastorale bezetting, het 
houden van de erediensten en de – door-de-weekse- activiteiten. Zonder dat de eigenaar- en 
beheerlasten op ons budget drukken. 
De opbrengst van komende actie kerkbalans is dan ook van wezenlijk belang voor de instandhouding. 
We beseffen dat de oorspronkelijke plannen hierdoor in een stroomversnelling kunnen raken en 
vandaar ook dat we u graag willen meenemen in dit proces. 
Uiteraard zullen we hoe dan ook onze gemeenteleden bij elkaar roepen als er definitieve keuzes 
gemaakt moeten worden. En ook zal het AK als bestuursorgaan van de PGE hun fiat moeten geven. 

                                 Namens de kerkenraad, de wijkkerkrentmeesters. 
  
Kerstconcert: 18 december 2020  
Vrijdag 18 december geven Martine Salomons en Jan Lenselink een kerstconcertje in de Opgang, 
Mantingerbrink 199. Een kerstconcert live bijwonen is zeldzaam in deze tijd, maar zij maken het 
mogelijk. 
De aanvangstijd van het eerste concert is 19.00 uur en bij voldoende belangstelling is er een tweede 
concert om 20.30 uur. Van tevoren aanmelden bij info@martinesalomons is verplicht en de kosten 
zijn € 10,00.  
Kom heerlijk in de kerstsfeer met Martine en Jan en geef u op voor dit kerstconcert!! 
Hartelijk welkom in de kerken Emmen/Sleen/Schoonebeek/Erica 
In deze onzekere tijden kan de kerk een rustpunt, een praatpunt en een ontmoetingspunt zijn. 
Twintig verschillende kerken uit Emmen, Schoonebeek, Sleen en Erica hebben samen een 
informatiefolder uitgegeven. In die folder stellen de verschillende kerken zich voor en er staan 
praktische gegevens in. 
Deze folder wordt ook toegevoegd aan een informatiemap die uitgereikt wordt aan mensen die met 
een camper naar Emmen komen. Het gaat dan om 1000 campers, 
De folder is niet alleen in de kerken te vinden maar ook bij Toerist Info Emmen aan de Monetpassage 
in Emmen.  
 
 
 

   
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 7 december 2020 


