
Zondag 14 februari 2021 
Week 7, 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/JvlsPoorUeo    

 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Ouderling:  Mw. A. Wubs 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Dhr. en mw. Venema 
 
Agenda: 
Do. 09.00 uur: Interieurverzorging: team 6  
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 
Schakel bezorgen:  Dhr. T. Boerhof 
  
Komende diensten:  
Zondag 21 februari:  Ds. J. de Valk-Boerma (H.A.) 
 
De bloemen worden met een groet van de Ichthusgemeente gebracht naar: 
De heer en mevrouw Lanting en de heer S. Dost.  
 
Bedankje: 
Beste leden van de Ichthus gemeente, 
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik gekregen heb. Het is een heel prachtig boeket. 
Hartelijke groeten Gé van Engen. 
 
Helpende Hand: 
Zoals U weet zijn we gesloten, maar het duurt nu zo lang dat we 5 februari jl. pakketten hebben 
bezorgd bij onze gezinnen. Omdat men al een tijdje geen ondersteuning via de pakketten had gehad 
hebben we deze voorzien van extra producten zodat men nu wel eventjes vooruit kan. Mochten er 
geen versoepelingen plaats vinden dan herhalen we dit gebaar over vier weken en daarna ook met 
Pasen. 
Verder lag er in mijn brievenbus een enveloppe met € 50,00 van NN. Hiervoor heel veel dank. 
Wij wensen U een goede kijk of luisterdienst toe. 
Blijf allemaal gezond en Gods zegen toegewenst. 
Het team van "De Helpend Hand " 
 
Sinds enige tijd: 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. 
Nu we elkaar tijdelijk niet meer kunnen ontmoeten, willen we de Schakel gebruiken om dingen met 
elkaar te delen.  
Dit kan van alles zijn, 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…..   
Heeft U ook iets dat het vermelden waard is, dan kan dat verzonden worden aan Gea Warringa 
geawarringa@planet.nl    
Wenst iemand dat iets anoniem geplaatst wordt, dan kan dit natuurlijk ook.  
En wil men liever persoonlijker contact, dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te praten 
met één v.d. pastoraats ouderlingen. Tel: 06 41872814 
 
Terloops- 1,    Wie had dit nu gedacht! 
 Ja, wie had in 2019 nu gedacht dat wij, en bijna de hele wereld, met mondkapjes zouden lopen en 1.5 
meter afstand moesten houden. 
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Het is een zorgelijke tijd,  maar toch moeten wij de moed er in houden en proberen vol te houden.. 
Lútsen en ik vinden het ook erg saai en zoals iedereen, missen wij ook de sociale contacten.   
Gelukkig is de telefoon gewillig en ook kunnen we zo nu en dan een kaartje versturen met een goede 
wens.  Op die manier leven we met elkaar mee! 
Ik heb ook nog wel contact met bewoners in een verzorgingstehuis en heb heel veel 
bewondering  voor hun hoe zij met deze Covid 19 tijd omgaan. Denk alleen al aan de bezoekregeling 
of soms helemaal geen bezoek. Erg zielig allemaal. 
Maar we zitten nog steeds in de Lock Down, een moeilijke tijd voor ondernemers, voor mensen in de 
zorg, maar ook  voor de jeugd die graag in het weekend weer bij elkaar wil komen en ook wel zat is 
van het online onderwijs. 
Het LICHT geeft ons Kracht en daarom branden wij ook vaak een kaarsje. 
Wij wensen jullie allemaal het allerbeste en we hopen elkaar weer te ontmoeten in Ichthus.  
L.útsen en Janny Boeijenga. 
 
Terloops – 2,   Verwondering 
Als ik naar buiten kijk zie ik in de tuin de ongerepte sneeuw blinken en schitteren in de zon. Op een 
kleine wit bestoven den zit een roodborstje en lijkt te genieten van de zon en de stilte. 
Ik kijk naar dit tafereeltje en denk: Dit is toch een wonder en ik word er blij van. 
En dan  in eens valt mijn oog op een open gevouwen krant op tafel. Boven een artikel in die krant 
staat met grote letters: "Verwondering betekent kennis vergaren" 
Al zal iets wat onze verwondering oproept best wel eens leiden tot op zoek gaan naar meer kennis of 
informatie, vind ik dit wel een heel stellige uitspraak.  
Of denkt U/jij daar anders over ? 
Bij het zien van een prachtige zonsondergang, het kijken naar aanrollende golven aan een strand, val 
ik meestal stil en heb weinig behoefte aan meer weten, aan meer kennis. 
Een gevoel van ontroering bij het zien van blije opgetogen kinderen spelend in de sneeuw of een 
liefdevolle blik tussen twee mensen kunnen je even uit de tijd tillen en blij en verwonderd  doen zijn. 
Ja maar dan toch ook wel eens  een vraag ! De vraag: Vanwaar al dat moois in de natuur, het 
goeds tussen mensen dat je doet verwonderen? 
Ik houd het maar op de tere zekerheid van God als Schepper en een liefdevolle Vader die door 
mensen heen werkt. En...ik denk dat dit "weten" een ander "weten”  is dan de schrijver met zijn 
opschrift boven het artikel  in die krant bedoelde. 
In deze Corona tijd met zorgen, onzekerheden. gemis aan contacten, zijn er gelukkig zo nu en 
dan nog prachtige dingen om ons heen waar over we ons kunnen verwonderen en blij van kunnen 
worden. 
Die momenten wensen we elkaar van harte toe!!   Pleuny Moorlag 
 
Bericht van overlijden:                                                                                                                                                                                 
8 februari is overleden: Mevrouw J. Glastra van Loon-Dijkstra op de leeftijd van 100 jaar. De 
afscheidsdienst is maandag om 11.00 uur. De dienst is te horen/zien op:                                            
www.ceremony.media/nl/livestream/monutauitvaartemmen                                                                             
Livestreamcode: MYYTDZWP 

  
Tussentijds resultaat van de Aktie Kerkbalans 2021 
De Aktieweek is geweest. U hebt via mail of de ‘papieren’ versie de vraag gehad om mee te doen met 
de Aktie Kerkbalans. 
Inmiddels heeft 52% van de gemeenteleden gereageerd, of per mail of per post, en daarmee is 70% 
van de begroting binnen. 
U kunt nog steeds reageren, zowel per post als via de digitale 
mogelijkheid, www.pgemmen.nl/toezeggingen. 
Samen kerkzijn onder het motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen 
We hopen dat u ook in deze onzekere tijd wilt bijdragen om de kerk van morgen in stand te houden. 
De tot nu toe toegezegde bedragen zijn ruim 3% hoger dan vorig jaar, dat is hoopgevend. 
Mocht het u niet lukken om uw toezegging te doen, dan kunt u bellen met het Kerkelijk Bureau 0591-
622122 
Ook voor Periodieke Overeenkomsten kunt u bij hen terecht. 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
  
Tulpenactie World Servants! 

http://www.ceremony.media/nl/livestream/monutauitvaartemmen
http://www.pgemmen.nl/toezeggingen


Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, dit jaar in augustus 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 paar succesvolle 

acties achter de rug en zijn goed op weg. Mede dankzij uw fantastische steun op allerlei manieren. 

Hartelijk dank daarvoor! Onze volgende actie is een tulpenactie. Prachtige tulpen, goede export 

kwaliteit van de speciaalzaak, waarmee u het voorjaar en wat vrolijkheid in deze (corona)tijd in huis 

haalt. En dat alles voor de prijs van 5 euro voor één bos van tien tulpen. Voor twee bossen betaalt u 9 

euro en voor drie bossen zelfs maar 12,50 euro. U kunt uw bestelling tot en met woensdag 3 maart 

doorgeven op: bakkeveenworldservants@gmail.com. Graag daarbij uw naam, adres, postcode en 

telefoonnummer vermelden. Uw bestelling kunt u op zaterdag 6 maart 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 moois en help ons naar Bolivia! Mocht onze reis dit jaar niet doorgaan in verband met 

corona, dan gaan wij zeker volgend jaar en bewaren wij al het geld voor volgend jaar. Uw geld komt 

sowieso in Bolivia terecht! Alvast heel hartelijk dank! 

 
 
40 dagentijd 
Stichting naar School in Haïti is opnieuw de bestemming van de zendingsbusjes in de 40-dagentijd 
2021. Het steunen van deze stichting is nog steeds hard nodig, en ook zijn er praktische 
overwegingen om het project in 2021 weer te kiezen. 
Zo zijn er in 2020 heel wat busjes uitgedeeld maar slechts de helft is teruggekomen. Dat is begrijpelijk 
vanwege alle maatregelen rondom kerkdiensten als gevolg van Covid-19. 
Hebt u dus nog een busje thuis, dan kunt u gewoon verder sparen. 
Hebt u geen busje meer? Dan zijn er verschillende mogelijkheden: 
-maak een bedrag over naar rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 van ZWO Ichthus 
Emmermeer onder vermelding van “naar school in Haïti” 
-mail naar m.lamens@hetnet.nl , dan sturen we per mail een exemplaar van de wikkel die om de 
busjes gaat. Die kunt u dan uitprinten en zelf om een spaarpotje plakken. 
-bel Tinus Boerhof op 0591-611889, dan kunt u afspreken wanneer hij u een busje of een papieren 
exemplaar van een wikkel brengt. 
-haal een busje op bij Fam. Boerhof, dit kan van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 
alléén tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Rond de paasdagen zullen we u informeren hoe de busjes weer ingeleverd kunnen worden. 
  
  
Paasgroetenactie “Ik ben er voor jou” 
Onder dit thema worden ook dit jaar paasgroetenkaarten gestuurd aan gevangenen. De afbeelding op 
de paaskaart van dit jaar toont de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de 
gemeente daarbuiten, uitgebeeld in een prachtig kunstwerk. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks 
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het 
feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis 
als de kaarten (als het mogelijk is in een dienst) in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Ook vanuit Ichthus doen we weer mee, maar wel in aangepaste vorm omdat we waarschijnlijk in 
februari nog geen kerkdiensten kunnen houden. Er zijn dit jaar verschillende mogelijkheden: 
-haal kaarten op om zelf te schrijven; dit kan van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 
alléén tussen 17.00 en 18.00 uur bij Fam. Boerhof en Fam. Hut. 
-bel Tinus Boerhof op 0591-611889 om kaarten thuis te laten bezorgen 
-mail naar m.lamens@hetnet.nl uw naam en eventuele groet die wij dan voor u op een kaart zullen 
zetten. 
Bij alle kaarten die u zelf wilt schrijven ontvangt u een instructie en voorbeeldteksten. Deze kaarten 
moeten UITERLIJK 28 februari door u weer ingeleverd zijn bij Fam. Boerhof of Fam. Hut, dan kunnen 
wij ze tijdig naar Kerk in Actie versturen. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij deze acties van de ZWO. 
Jannes Hut 
Voorzitter ZWO 
 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
N. van der Kamp tel. 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          

mailto:bakkeveenworldservants@gmail.com
mailto:m.lamens@hetnet.nl
mailto:m.lamens@hetnet.nl


Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                             
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 5 maart 
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