
Zondag 24 januari 2021 
Week 4, 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.                                                 
********************************************************************** 
De kerkdienst kunt beluisteren via www.kerkomroep.nl of via YouTube : 
https://youtu.be/qDRPpTumt8I  

************************************************************************************************* 
Voorganger:     Ds. G. Kajim 
Organist:            Mw. G. Jongsma 
Fluitist:    Mw. I. Pals 
Ouderling:    Mw. B. Beukers 
Diaken:     Mw. G Dost 
Koster:     Dhr. J. Venema 
Weekkosters:    Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
  
Agenda: 
Wo. 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3 
Vr:  13.30 uur: Schakel vouwen: I. Pals 
Schakel bezorgen:  Mw. G. Wanders 
  
Komende diensten:  
Zondag 31 januari: Majoor Sj. Van Hese                                  
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar: 
Mevrouw. J. Strockmeijer en mevrouw G.G. Koops-Aikes. 
******************************************************************************************************************** 
  
NIEUW: “TERLOOPS”, een wekelijkse nieuwsrubriek in de Schakel over onopvallende dingen die 

gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen. 

Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder alle gemeenteleden, waarin men 

geïnformeerd wordt over zaken aangaande onze eigen wijkgemeente en de kerkelijke gemeentes van 

de andere wijken van de PKN Emmen.  

Binnen de wijkgemeente van Ichthus hebben we nog een belangrijke nieuwsvoorziening: de Schakel, 

die wekelijk wordt uitgegeven. In deze nieuwsbrief worden de lezers geïnformeerd over allerlei zaken 

omtrent de eredienst en actuele zaken van het gemeenteleven, zoals activiteiten in de komende 

weken, diaconale of pastorale berichten enz.  De Schakel wordt dan ook door velen trouw gelezen.  In 

deze tijd waarin we elkaar tijdens kerkdiensten of andere bijeenkomsten niet meer ontmoeten, is de 

Schakel op de website te lezen en hierdoor wordt de afstand van elkaar soms als iets minder ervaren. 

Gemeenteleden die  niet de mogelijkheid hebben om de Schakel digitaal te lezen en dit hebben 

aangegeven, ontvangen wekelijks een gedrukte Schakel.  

Elkaar niet meer kunnen ontmoeten voelt  voor velen als een groot gemis, er gebeuren zoveel dingen 

onder ons en die kunnen nu niet meer met elkaar gedeeld worden. Gelukkig zijn er ook in onze 

gemeente nog velen die binnen de mogelijkheden die er wel zijn, elkaar ondersteunen, op welke 

manier dan ook.  

Als werkgroep Ontmoeting en Inspiratie willen nu voorstellen om ook de Schakel meer te gebruiken, 

om dingen met elkaar te delen door wekelijks enige ruimte te bieden voor wat iemand kwijt wil. (We 

denken aan maximaal 20 -25 regels)  Dit kan bv een persoonlijk verhaal zijn, een belevenis, een 

ontmoeting, een gedicht dat men gelezen heeft, een mooi boek of muziekstuk, een lied, een mooie 

afbeelding, een leuk verhaal dat gedeeld kan worden, een zorgelijke of verdrietige gebeurtenis, 

een…..  
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We willen het gewoon enkele weken proberen.  

Heeft u iets dat het vermelden waard is, dan kan dat verzonden worden aan Gea Warringa 

geawarringa@planet.nl   We streven er naar om wekelijks iets in een rubriekje TERLOOPS te 

plaatsen, waarin ruimte geboden wordt voor het wel-en-wee, en waarin bemoedigende verhalen 

gedeeld kunnen worden, waarin ook de zorgen gedeeld kunnen worden, maar ook positieve 

belevenissen of verhalen.    

Wenst iemand dat iets anoniem geplaatst wordt, dan kan dit. Wil men liever persoonlijker contact, dan 

bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te praten met één v.d. pastoraat ouderlingen.                  

Tel: 06 41872814 

“Terloops”: I have a Dream 

We hebben op dit moment allemaal dezelfde droom, ons gewone leven weer oppakken. 

We zeggen nu al vroeger toen alles nog gewoon was, toen alles nog mocht, toen we nog een 

verjaardag vierden, toen we de kinderen en kleinkinderen nog knuffelden, winkelen, naar de kapper, 

of op zondagmorgen naar de kerk, allemaal heel gewone dingen, maar nu even niet. 

Hebt u nog moed? Nou,  ik af en toe niet meer. 

“Houd de moed er maar in”  wordt er vaak gezegd, maar soms heb je geen moed meer, wat ga je dan 

doen? Mijn ervaring is dat je moed van elkaar kunt lenen, ja moed is te leen door gewoon iemand te 

bellen en te zeggen, ik heb geen moed meer, dan ga je het lenen en als je het geleend hebt dan kun 

je het ook weer teruggeven of doorgeven. 

Ik ben niet zo bang om ziek te worden, ik hou me aan de regels, maar toch ben ik bang, bang voor 

straks wat er komt, al die zieke mensen die problemen houden, al die hardwerkende mensen die hun 

zaak zien omvallen, kunnen we nog naar het theater, moeten we straks overal over nadenken, en ook 

bang dat de tweedeling in de maatschappij groter wordt en de tolerantie kleiner. 

Toch zie ik ook positieve kanten, we kunnen met veel minder toe, minder kleding, minder spullen, 

minder autorijden, minder vliegvakanties, we krijgen daar ook wat voor terug, meer rust, meer 

aandacht voor elkaar, meer hier en nu. 

Maar wat gaan we in de komende tijd doen nu we niks meer mogen?: Thuis blijven, kalm blijven en 

elke dag proberen om lekker te eten en lekker te slapen! 

Houd de moed er in, er is hoop, je staat er niet alleen voor!!!!!! 

Janny Middeljans 

******************************************************************************************************************** 

Helpende Hand: 
Maandag (11 januari)  konden wij weer heel wat boodschappen halen uit de Pauluskerk. Heel veel 
dank hiervoor. 
In het krantje "Katholiek Emmen" hebben we gezorgd voor een algemeen bedankt aan alle 
parochianen. Verteld hoe de stand van zaken is bij ons en hun Heil en zegen toegewenst voor 2021. 
Zo onderhouden we het wel en wee bij de Helpende Hand met de gulle gevers. 
  
In de mand van de Helpende Hand (In Ichthus) zaten enkele producten om uit te delen. 
Woensdagmorgen heb ik ze opgehaald. Heel veel dank hiervoor. 
Verder ontvingen wij in december 2020 op onze rekening een bedrag van € 350,00 van de 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt. ook hiervoor hebben we onze dank betuigd via een schrijven aan de 
diaconie. 
 
Gift 
Van een meelevend gemeentelid ontvingen we een zeer royale donatie van € 1.000,00 
Waarvoor onze hartelijke dank ! 
De kerkrentmeesters. 
  
LET OP: Aktie Kerkbalans 2021 

Op verschillende wijze is aan alle leden van de PG Emmen de brief gestuurd met de (jaarlijkse) vraag 
om mee te doen met de Aktie Kerkbalans. 
Via de post zijn brieven verstuurd. Door de bezorgers van Op Weg zijn er brieven bezorgd,                           
en aan allen waarvan bij het Kerkelijk Bureau het mailadres bekend is, is de brief over de Aktie 
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Kerkbalans dinsdag 19-01 per mail gestuurd. 
Uit ervaring weten we dat de mail van het Kerkelijk Bureau in uw spam/ongewenste post terecht kan 

komen. Dat kan gebeuren door de  diverse beveiligingen van uw mail. Dus mocht u in uw Inbox de 

mail van de Aktie Kerkbalans niet kunnen vinden, misschien zit die mail tussen uw spam. 

  

  
  

 

 

 

 

 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                   

Iena Pals,  tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          

Wijkredactie “Op Weg”  Kopij vóór 5 februari  naar Hennie Hendriks tel. 619774, 

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  
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