
De Schakel Zondag  10 januari 2021     Week 2     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:      Mevr. R. Dekker-Averesch 
Ouderling:     Mevr.  B. Beukers 
Diaken:    Mevr. G. Venema en mevr. N. van der Kamp  
Koster:     Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:    Dhr. H, Beukers en dhr. J. Bal 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat 
via https://youtu.be/NbaiMy4HNsk.  

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

Agenda 
Do:    8.30 uur  Interieurverzorging dames J. Donker, A. Sijbom en  N. van der Kamp 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: dhr. L. Beuker 
  

Komende kerkdiensten 
Op 17 januari om 10.00 uur in de Schepershof met  ds. Cazemier, Ds. Van der Valk en ds. Kajim.  
Op 24 januari om 10.00 uur in Ichthus met ds. Kajim. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar familie  
Bastmeijer.   
 

Gift 
Via mevr. Keim ontvangen van NN een bedrag van € 100,00. Heel veel dank hiervoor!                 
                                                                                                                    Het team van „De Helpende Hand" 
  

Meeleven 
Wij wensen jullie al het moois voor dit jaar en vooral een goede gezondheid! Hopelijk komt de tijd 
dichterbij dat we elkaar weer in de kerk mogen begroeten. 
                                                                                Hartelijke groeten van Jan en Henny Feunekes-Bouwers 
  

Boekenmarkt  
Wij hebben besloten de boekenmarkt van maart 2021 gezien de omstandigheden ook niet te 
houden. Wel kunt U boeken inleveren. Iedere woensdagmorgen tussen 9.00-11.00 uur in de hal van 
„Ichthus". Alvast bedankt hiervoor. Trouwens ook legpuzzels, CD's , LP's  en DVD's zijn welkom.  
Hopelijk gaat de boekenmarkt in het najaar wel door. Wij houden U op de hoogte. Wij wensen U veel 
Heil en zegen toe in 2021.                                                                                   De boekenmarktcommissie  
  

Vieringen in week van gebed van eenheid: 17 en 24 januari 2021 
In Op Weg die binnenkort verschijnt kunt u lezen over de vieringen van 17 januari en op 24 januari in 
het kader van de week van gebed van eenheid, met als thema: ‘Blijf in mijn liefde’. Dit jaar gaat het 
anders dan vorige jaren, geen vieringen met de katholieken samen helaas en (waarschijnlijk) geen 



fysieke bijeenkomsten. Door-Elske Cazemier, Gerben Kajim en Janneke de Valk hebben zich gebogen 
over een alternatief en leggen u het volgende voor: 
Op zondag 17 januari, aan het begin van de week van gebed van eenheid gaan wij drieën voor in één 
viering, waarin we alle drie een deel voor onze rekening nemen. We volgen het voorbeeld aangereikt 
door de Raad van kerken waarin de viering drie onderdelen, eigenlijk een soort wakes hebben. Met 
stilte, muziek, teksten en zang.  
Op deze zondag zenden we vanuit de Schepershof uit voor de wijkgemeentes van Oost en 
Emmermeer (en natuurlijk is iederéén welkom ze online mee te maken). Dat zou betekenen dat er 
die zondag géen dienst wordt uitgezonden vanuit Ichthus.  We nodigen u uit de viering mee te maken 
via de website van PG Emmen Oost. De link naar het you tube kanaal op deze website kunt u vinden 
op de websites en zondagsbrieven van beide wijkgemeentes. 
Zondag 24 januari zenden we niet, zoals u in Op Weg kunt lezen alleen uit vanuit Ichthus, maar op 
verzoek van Emmen-Oost wordt ook in de Schepershof een onlinedienst gehouden. Janneke gaat 
voor in de Schepershof en Gerben in Ichthus en sluiten in deze vieringen de week van gebed van 
eenheid af. 
Kijk op de website van uw gemeente voor het laatste nieuws. 
                 Door-Elske Cazemier, Gerben Kajim en Janneke de Valk-Boerma 
  
Verkorte begroting Ichthus 2021     

       rek. 2019 bgr. 2020 bgr. 2021 
Baten         
opbrengst kerkbalans      100.664      97.000      90.000  
verhuur kerk/pastorie           4.076         5.200         4.150  
opbrengst giften/acties          9.038         8.000         10.125  
Totaal baten          113.778      110.200     104.275  
          
Uitgaven en kosten         
onderhoud/energie kerk/past.     23.725      23.500      23.925  
pastoraat/predikant   0,8 fte      73.360      77.700      74.400  
kosten kerkdiensten           4.113         4.300         4.075  
kosten heffingen PKN           7.310         6.675         6.350  
Totaal lasten          108.508     112.175     108.750  
          
saldo baten - lasten           5.270       -1.975       -4.475  
          
algemene baten/lasten PGE         
omslag kerk,buro        11.885      11.725      11.675  
omslag alg.lasten pge               3.595        4.750        5.250  
totaal alg.baten en lasten       15.480      16.475      16.925  
          
Resultaat        -10.210     -18.450     -21.400  
     
Gedetailleerde begroting is op aanvraag beschikbaar! (kerkrentmeesters Ichthus) 
 
 
 
 



 

 

Gods Nabijheid 
  

O, God, Gij zijt van alle jaren, 
Het licht, de waarheid en de bron. 

Op wie ik kan vertrouwen, 
Bij nacht en ondergaande zon. 

 
Niet altijd is het licht en voorspoed, 

Soms duurt de nacht zo lang. 
Dan komt de twijfel boven, 

Niet altijd is het zonsopgang. 
 

Onze levensjaren zijn soms kort, 
Soms meer dan tachtig jaren. 

Ook bij moeite en verdriet, 
Hebben wij Uw trouw ervaren. 

 
Gij hebt ons vaak verblijd, 

Met zegeningen, door Uw welbehagen. 
Als wij alle zegeningen tellen, 

Zijn dat er meer dan tegenslagen. 
 

Vaak ging ik alleen door 't leven, 
Soms was ik eenzaam op mijn levenspad. 

Ik dacht dan vaak alleen te staan, 
Maar Gij was er altijd, als ik U nodig had. 

  
(Jan van der Veen) 
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