
De Schakel Zondag  7 februari 2021     Week 6     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:      P.E.G. Wiekeraad 
Ouderling:     Mevr.  H. Hendriks 
Koster:     Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:    Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat via 
https://youtu.be/A6xAZF3K3Js.  Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te  
bekijken. 
  
Agenda 
Di:   15:00 uur  Moderamen 
Do:    8.30 uur  Interieurverzorging dames J. Donker, G. Berends, T. Groenwold, A. van Vondel   

en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
  
Komende kerkdiensten 
Op 14 februari om 10.00 uur in Ichthus met  ds. G. Kajim in plaats van ds. W. de Groot zoals vermeld 
in Op Weg. 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar dhr Smith en de 
familie Van Breeden. 
 
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. 
  
Livestream van afgelopen zondag 31 jabuari 2021 
Afgelopen zondag was er helaas geen geluid tijdens de uitzending van de kerkdienst waarin de heer  
Sj. van Heese voorging. Er was een technische storing (virus in computer) en het was niet zo snel op 
te lossen. Onze excuses hier voor. Deze week hebben we geprobeerd  alles weer op te lossen, maar 
op moment van schrijven (donderdag 17.00 uur) is het nog niet opgelost. Als er zondag geen 
uitzending is kunt u altijd luisteren via kerkomroep.nl.  
                                                                           Namens beamer- en camera-team, Herman van der Kamp. 



  
Omzien naar elkaar 
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te 
bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. 
Pastoraat telefoonnummer 06-41872814. 
Helaas kunnen we elkaar nog steeds niet ontmoeten in de kerkdiensten en deelnemen aan kerkelijke 
activiteiten. Vanaf vorig jaar  
15 maart hebben we geen normale kerkdienst meer gehad. Geen diensten  waar je naast elkaar kunt 
zitten, mag zingen en waar de koffie na de dienst klaar staat. Maar we hebben gelukkig de 
onlinediensten, waar we toch wekelijks kunnen kijken en luisteren naar de kerkdienst uit de Ichthus 
gemeente. 
Thuis kunnen we een kaars laten branden voor de gemeenteleden, die getroffen zijn door het corona 
virus of getroffen zijn door een andere ziekte.                                               Hartelijke groet, Pastoraat.  
  
Terloops: De R-factor 
Een jaar geleden had niemand hier nog van gehoord. Maar nu kent iedereen dit begrip en we weten 
dat de R-factor naar beneden moet om corona de baas te worden. En dat is toch wat we allemaal 
graag willen. We willen elkaar weer ontmoeten, zien, knuffelen en bemoedigen.  
Maar momenteel kan dat niet en moeten we ons leven aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, 
waarbij we afstand van elkaar moeten houden. Toch inspireert deze tijd soms ook om nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken om te leren „omdenken”.  
Ik zou die R-factor willen omdenken in een „reageer-factor” en ik zou die R-factor omhoog willen 
krijgen op de volgende manier: 
Soms denk je aan iemand , die je kent vanuit de kerk of een andere situatie.  Je vraagt je dan af: Hoe 
zal het met hem/haar gaan? 
De R-factor houdt in, dat je deze gedachte omzet in een telefoontje of een kaartje met de vraag : Hoe 
gaat het eigenlijk met je? 
En als jij zo’n kaartje of telefoontje van iemand krijgt, is het de bedoeling dat je dit minstens twee 
keer doorgeeft aan anderen ( meer dan twee mag natuurlijk ook).  
We krijgen dan het aloude kettingbrief effect. Op deze manier krijgen we de R-factor omhoog.  
Doet u mee?                                                                                               Hartelijke groet, Lenie Renkema 
  
Terloops (nieuw) 
„Terloops” is een wekelijkse nieuws-rubriek 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. 
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. 
We willen de Schakel nu 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 bijvoorbeeld 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 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. 
En wil men liever persoonlijker contact, dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te praten 
met één v.d. pastoraats ouderlingen (telefoon: 06 41872814). 



  
Veertigdagentijd 
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 8 februari tot en met vrijdag 12 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 8 februari tot en met vrijdag 12 februari 
alléén tussen 17.00 en 18.00 uur bij familie Boerhof en familie 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) 
 
Vertrek van dominee Jan en Gesa Fischer  
Er waren 5 bijeenkomsten gepland om afscheid van hen te nemen. Helaas kunnen deze niet 
doorgaan!  
Wel is het mogelijk om zondag 14 februari om 10 uur via het internet naar de kerkdienst in De 
Opgang te kijken waarin ds. Jan Fischer voorgaat. In die dienst zullen aanwezig zijn de kerkenraad, 
een aantal medewerkers aan de dienst en een paar genodigden die daar vanwege hun functie zijn.  
De familie Fischer gaat op 18 februari verhuizen. Hun adres is dan  



familie J. Fischer, Silvoldseweg 4, 7061 DP Terborg. 
         Een hartelijke groet, de voorbereidingscommissie (Piet de Jeu). 
  
Oecumenische-Musical-Commissie-Emmen 
Wat in de beginjaren 1990 in de Ichthusgemeente begon als een commissie die de opdracht kreeg 
om enkele keren per jaar een bijzondere dienst te organiseren, kon uitgroeien tot een geweldig 
musicalgebeuren in „Theater Ichthus”. 
Met heel veel enthousiasme konden 9 musicals worden opgevoerd: Saul, Esther, Mozes, Paulus, 
Jakob, Jozef, Ruth, Judas en Maria. Opgevoerd door mensen die al dan niet lid waren van een 
kerkgenootschap. Het was een geweldig oecumenisch gebeuren. 
De planning was om de 10e musical: Kaín, zwerver in de oerverhalen, in de maand april 2020 op te 
voeren. Helaas kon dat niet doorgaan in verband met het coronavirus. Om diezelfde reden werd de 
voorstelling in oktober 2020 ook afgelast. Heel erg jammer omdat met plezier veel werk was verzet 
onder de bezielende leiding van Liesan Masselink. 
Om meerdere redenen heeft de musicalcommissie het besluit  
genomen om te stoppen met het organiseren van musicals waarin steeds een bijbelfiguur centraal 
stond. 
We willen graag de kerkenraad van Ichthus, de vrijwillige kosters en verder iedereen die op welke 
manier dan ook heeft meegewerkt aan het musicalgebeuren in Ichthus heel hartelijk bedanken. 
En laten we vooral voor ogen houden dat  …...   de herinneringen blijven.                    Met een 
vriendelijke groet, de musicalcommissie. 
  
  

Corona-kerk 
Kerk op slot 

maar geldt dat  
ook voor God? 

  
Deuren gesloten 

gelukkig staan Zijn armen  
nog altijd wagenwijd open. 

  
De wereld is dicht 

maar binnen in jou brandt  
nog steeds een goddelijk licht. 

  
Stuur kaartjes,  
een lief bericht 
geef je geloof  

een waardevol gezicht. 
  



Durf te delen,  
durf te geven,  

durf beetje bij beetje  
als Jezus te leven. 

  
De kerk is niet dicht  
maar heel dichtbij  

want de kerk 
dat zijn wij.  

 
 
 

 
 
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 maart 2021 


