
De Schakel Zondag  31 januari 2021     Week 5     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:      Mj. S. van Heese 
Ouderling:     Mevr.  E. Kemperink 
Koster:     Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:    Fam. Lanting 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat 
via https://youtu.be/Z2j5_WbPy7E. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of 
te bekijken. 
  

Agenda 
Wo:    8.30 uur Interieurverzorging dames J. Donker, B. Beuker en  A. van Vondel 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. F. Huizinga 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: dhr. D. Warringa 
  

Komende kerkdiensten 
Op 7 februari om 10.00 uur in Ichthus met  ds. P.E.G. Wiekeraad. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar dhr. Dost en  
mevr. Van Engen.  
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen, die ik afgelopen zondag na de dienst van de 
Ichthus gemeente mocht ontvangen. Ik was wel een beetje beduusd, maar heb het zeer gewaar-
deerd. Het gaat inmiddels stukken beter en hoop, dat we elkaar binnenkort weer kunnen zien en 
spreken.                                                                                  Met vriendelijke groet, Jantina Strockmeijer 
  
Terloops: Een kaarsje 
Al lengen de dagen gelukkig, toch steek ik tegen vijf uur  nog wel eens een kaarsje aan. Jij/U ook?? 
  

Een lichtje voor een ander aan wie je denkt of zelfs één voor je zelf. 
Het kleine vuurtje geeft licht en dat kleine lichtje kruipt door de breuken en barsten van je ziel om te 
troosten en te bemoedigen en zelfs moed en warmte te geven. De gloed van het kaarsje vertelt 
van het LICHT dat sterker zal blijken dan het donker. 
 

Waar komt dat Licht vandaan? Van God zal de één zeggen (ik ben iemand die dat gelooft).  
Een ander zal zeggen: het is er gewoon.  En dat is belangrijk. 
  

In deze bijzondere tijd steek ik vanavond een kaarsje aan voor onze Ichthus-gemeente.                                                  
                                                                                                                          Pleuny Moorlag-Niemansverdriet 
  
 
 



Terloops (2) 
Een mooi idee, deze rubriek Terloops. Een idee van Frans Gerrit van Zwieten, opgepakt door de 
commissie Ontmoeting en Inspiratie, want dat is precies wat dit kan betekenen. Elkaar ontmoeten en 
misschien ook wel inspireren door met elkaar te delen wat je beleeft, hoe je het beleeft en hoe het 
met je is. Zeg maar de koffiepraat van na de gewone kerkdiensten of rond andere ontmoetingen in 
Ichthus. Om zo ook op deze manier verbonden te blijven met elkaar. Hoe het met mij gaat? En wat ik 
beleef en hoe? Het is allemaal wat dubbel. Aan de ene kant merk ik dat de rek eruit is. De 
maatregelen zijn heftig, de negatieve gevolgen voor de kwetsbare mensen steeds duidelijker, de 
economische schade voor ondernemers bijna niet meer op te brengen, de frustratie bijna niet meer 
binnen te houden en de vragen over de proporties dringen zich steeds duidelijker op. Er is daarnaast 
zoveel nieuws wat over je heen spoelt, over rellen, de toeslagenaffaire, verkiezingen. Er is zoveel 
verdeeldheid hoe je dit allemaal moet duiden. Over alles wordt een mening gevraagd. En aan de 
andere kant, gaat het best goed. Er is orde in mijn werk, de organisatie thuis met een huis vol tieners, 
die bijna niet naar buiten kunnen en zich steeds weer op moeten laden om voor het thuisonderwijs 
gemotiveerd te blijven, is gewend geraakt.  
En ik ben gezond. Elke keer ontdek ik toch dat de balans nog altijd uitslaat naar die laatste kant. Ik 
houd het nog wel even vol zo. Maar wat mis ik jullie en mensen om me heen. En verder is het met 
gezond verstand ook af en toe afstand nemen. Even eruit, even muziek of een goede film. En contact 
zoeken, ook in dit schrijven, met jullie allemaal. Ik hoop dat voor jullie de balans ook nog uitslaat 
naar: het is vol te houden, hoewel ik wel begrijp dat ook in onze gemeente het virus voor veel ziekte 
zorgt. Het is afgezaagd, maar toch, zoals op onze mondkapjes in Ichthus te lezen is:  
Houd moed en heb lief!                                                                                                               Gerben Kajim  
  
Terloops 
Heeft U iets dat het vermelden waard is, dan is kan dat in de rubriek „Terloops”. U kunt uw bijdrage 
zenden 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.  
En wil men liever persoonlijker contact, dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te praten 
met één van de pastoraats-Ouderlingen, telefoon 06 41872814 
  
Gift 
Een gift van €25.00 van de Fam. K. voor het bloemen busje.  
Hartelijk dank.  
  
Eerste collecte op 7 februari voor Meel-actie Albanië 
 De Stichting Hoop voor Albanië heeft opnieuw een meel-actie opgestart. Er zijn nog steeds veel 
gezinnen in Albanië die hulp nodig hebben om rond te komen. Veel mensen zitten zonder werk, en 
daardoor ook zonder inkomen. 
Veel arme mensen hebben meel nodig. Voor € 15,00 kan een zak meel van 25 kg gekocht worden 
waarmee een gezin geholpen wordt om de maand door te komen. 
De zakken meel worden in Albanië gekocht, en uitgereikt via de plaatselijke kerken. Daardoor is er 
zekerheid dat het meel bij gezinnen terecht komt die er het meest voor in aanmerking komen. 
Helpt u mee? Alvast hartelijk dank daarvoor namens de diaconie. 



40-dagentijdkalenders 
De omstandigheden waarin we leven kunnen ons somber maken en de hoop doen verliezen. Op 17 
februari begint de lijdenstijd, 40 dagen naar Pasen. Een 40-dagen kalender kan u helpen om, door de 
diepte van lijden en moeite heen, voluit toe te leven naar Pasen! 
 Er zijn weer verschillende uitgaven van 40-dagentijdkalenders, daar maken we u graag op attent: 
1.  De website https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
Hier kunt u een gratis exemplaar aanvragen dat u wordt toegestuurd, of een onlineversie aanvragen 
2 De website https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd 
Hier kunt u een gratis bijbelleesplan aanvragen 
3 De website https://www.tearfund.nl/verhalen/dit-de-nieuwe-veertigdagenkalender-van-tearfund 
Een papieren versie kost € 4,50; een digitale versie € 2,50 
 We wensen u een gezegende 40-dagentijd toe.                                                              De ZWO-commissie 
  

 
 
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 5 februari 2021 


