
Zondag 14 maart 2021 
Week 11,  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 dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dit via de 
website van Ichthus:www.ichthus-emmermeer.nl  U ziet daar de foto van Ichthus!  Door 
rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!)  
Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren. (Dit kan pas een paar 
uur na de dienst) 
  
Voorganger:     Mw. Ds. G. Kajim 
Ouderling:    Mw. J. Keim-de Wit 
Koster:     Dhr. H. Wiersema 
  
Agenda: 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 5 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: Mw. N. Feenstra 
Schakel bezorgen: Dhr. H. Hollander 
  
Komende diensten: Zondag 21 maart: Ds. J. de Valk-Boerma 

  
  
De bloemen worden met een groet van de  Ichthusgemeente gebracht naar: 
  
 mevrouw E. Bal-Otter                                                                                                      

en                                                                                                                                   

de heer B. Melis 

 
 
Bij de collecte Veertigdagentijd 14 maart:   
Collecte Binnenlands Diaconaat 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere 
gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier 
vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme 
jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze 
starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen 
letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school 
hoeven.  
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt 
kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest 
kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen! 

  
Vakanties voor bijstandsgezinnen                                                                                                                                                
“Het was de eerste vakantie in ons leven, wat een geweldige ervaring, die wij, maar vooral onze 
kinderen nooit zullen vergeten” Familie Issa n.a.v. een van de gratis gezinsvakanties op RCN 
Vakantiepark Het Grote Bos.                                                                                                                      
Al verschillende jaren bieden Het Vakantiebureau en RCN Vakantieparken gratis vakanties aan voor 
gezinnen die leven op bijstandsniveau. Voor hen is op vakantie gaan helaas niet vanzelfsprekend. 
Daarom willen deze organisaties dat toch mogelijk maken. In 2021 kunnen 100 gezinnen met 
schoolgaande kinderen in de schoolvakantie weer gaan genieten van een heerlijke ‘gratis’ vakantie op 
een van de RCN Vakantieparken in Nederland. De kosten voor de bungalow/mobil-home of safaritent 
zijn volledig voor rekening van RCN Vakantieparken. Aanmelden kan van 1 t/m 30 maart via de 
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diaconie. Dus kent u gezinnen die u hier blij mee kunt maken? Meld hen dan aan. Als er meer 
aanmeldingen komen dan dat er plaatsen zijn, zal er respectievelijk gekeken worden naar urgentie en 
volgorde van binnenkomst. Meer informatie over deze vakanties vindt u op 
hetvakantiebureau.nl/vakantie-rcn. Hier vindt u ook een aanmeldingsformulier. Vragen? Mail naar 
info@hetvakantiebureau.nl of bel (0343) 74 58 90. 
 
Bedankjes: 
-Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik van u, de Ichthusgemeente, mocht ontvangen. Fijn dat er 
aan me wordt gedacht! 
Mevrouw E. Peterson-van Dijk. 
 
-Onze moeder Tinie Westra was heel blij met de bloemen van de Ichthus gemeente die ze voor haar 
102-de verjaardag mocht ontvangen . 
Namens haar hartelijk dank!   Jitty en Greetje Westra 
  
-Vorige week vrijdag zijn door een paar heren weer pakketten bij onze cliënten thuis bezorgd. 
Van iemand hadden we een paar tassen badlakens en handdoeken gekregen. We konden iedereen 2 
exemplaren geven.  
Alles werd met dank ontvangen. Ook uit de Pauluskerk konden we begin van de week producten 
halen zodat we wat extra's aan de pakketten konden toevoegen. 
In mijn brievenbus ontving ik een enveloppe met € 50,00 en een stapeltje Perla-punten. Iedere volle 
spaarkaart is € 2,00 waard en daarmee kunnen we met korting en soms gratis koffie halen. Helemaal 
geweldig. 
Bedankt allemaal.  Het team van "De Helpende Hand " 

Beste lezer van “TERLOOPS”,                                                                                                                                  
Van de week ontvingen wij de volgende oproep, die wij graag ter overdenking meegeven in Terloops: 
Ons klimaat verkeert in een crisis. Hoewel Corona recent onze samenleving drastisch heeft 
veranderd, is de klimaatcrisis de grootste bedreiging van onze tijd. Wij merken de eerste gevolgen al: 
droogte, wateroverlast, verminderde biodiversiteit en hittegolven. Voor de generaties na ons zullen de 
gevolgen groter zijn.                                                                                                                                                          
Op zondag 14 maart om 15:00 uur wordt door heel Nederland de Noodklok voor het klimaat geluid. 
Ook de kerkklok van Ichthus wordt op dat moment geluid. Dit om kiezers te stimuleren op 17 maart te 
stemmen voor een groener, eerlijker en sneller klimaatbeleid. We willen met zoveel mogelijk mensen 
één geluid laten horen. Het signaal dat het tijd is voor veranderingen en een structurele aanpak van 
de klimaatproblemen.                                                                                                                                                                 
Op de site klimaatalarm2021.nl kunt u meer lezen over de actie en over hoe u mee kunt doen.  

Een ander klimaatbeleid komt er niet zomaar.  
Je stem voor de zorg voor onze aarde is van levensbelang! 
Gerben Kajim  
 
 

“TERLOOPS” wekelijkse nieuwsrubriek: Heeft U iets dat de moeite waard is om te delen, dan 

kan dat verzonden worden aan Gea Warringa: geawarringa@planet.nl of in de brievenbus van 
Wolverlei 12.  
 
 
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting 
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte 
Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart 
ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG Emmen of van de Diaconie Emmen, 
vergemakkelijkt dat het zoeken. U komt dan meteen bij de juiste Protestantse Gemeente en de juiste 
Diaconie terecht. RSIN-nummer Protestantse Kerk Emmen: 824 339 551. Het RSIN-nummer van de 
Diaconie Emmen is: 824 339 563. 
 
 
Heerlijke Paasactie Jeugdwerk Emmen-Zuid voor jeugdwerk PGE en World Servants 
Dit jaar organiseert het Jeugdwerk van Emmen-Zuid een leuke en lekkere Paasactie. U kunt namelijk 
de volgende lekkernijen bij het Jeugdwerk bestellen: 
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Gevulde koeken, 4 voor 4,00 euro, een Drentse bol van 800 gram voor 3,50 euro per stuk en een 
Paasstol met roomboter en echte amandelspijs van 1000 gram voor 4,50 euro. 
Al deze lekkernijen worden ouderwets gebakken in een leemoven door de bakkerij van het Veenpark. 
Iedereen van de Protestantse Gemeente van Emmen en die dit leest kan bestellen! De opbrengst van 
de actie gaat voor de ene helft naar het Jeugdwerk van de PGE algemeen, en voor de andere helft 
naar de 3 dames dit dit jaar met World Servants meegaan (Baukeline Hietland, Mirte en Daphna 
Kajim). 
U kunt uw bestellingen doorgeven door een mail te sturen naar jeugdwerkemmenzuid@gmail.com ovv 
broodactie 2021, uw bestelling, naam, adres, postcode en telefoonnummer. Dit kan tot uiterlijk 
aanstaande woensdag 17 maart (i.v.m. doorgeven bestelling aan de bakkerij). U kunt uw bestelling 27 
maart coronaproof ophalen tussen 10.00-12.30 uur bij de Opgang, Mantingerbrink 199. Graag 
mondkapje op. Bij uw bestelling krijgt u dan een briefje met betaalgegevens. Wij hopen dat u 
enthousiast bent en veel bestelt! Alvast hartelijk dank en wij wensen u alvast hele fijne Paasdagen! 

  
‘n Klaain zetje 
 
Nog ’n klaain zetje heb ik deur ’t leven te gaan, 
Nog ’n beetje mout ‘k wachten, din is ’t veur mie doan. 
Nog ’n toertje geduld, ’t end komt noader veur mie, 
Nog ’n zetje, nog eefkes, din is ’t ja veurbie. 
 
Nog ’n klaain beetje stried, din is ’t achter de rug, 
Och woar bleven de joaren, ’t ging aalmoal zo vlug. 
Nog ’n paar doag, ’n week of meschain nog ’n joar, 
Elke dag dat is tougif, dat vuil ‘k nou hail kloar. 
 
Wat ’n lust was mie ’t leven, wat was ik dou staark,  
Ik ston midden maank alles, ‘k dee bliedig mien waark. 
’t Was mie nait gau te veul, ik wol alles wel doun…… 
Aibels groot is dij ofstand, ’t verschil nou …..en toun. 
 
’t Duurt ’n klaain zetje nog veur de Meester mie ropt, 
‘k Wait, de tied stait te wachten, ‘k heur dat e sums klopt…. 
Was ’t genog dat ik doan heb, was ’t goud dat ik dee, 
Haar ik laifde veur noasten, is Meester tevree?... 
 
Och de mens is ’n stumper, hai maint het voak goud, 
Moar ’t blift stroekeln en strompeln, ’t kwoad zit hom in ’t bloud. 
Moar de Meester dij wait wait hou zien leerjong voak is, 
Dat e ’t goie wel wil……Moar het gaait toch sums mis. 
 
Goie Meester, ie bin as ’n Voader veur’t kroost, 
Joa, dat leuf ik, dat wait ik, ’t geft bliedschap en troost. 
Och, tou Voader, vergeef, hou verkeerd ik ook dee. 
Loat mie straks in dat hoes van aiweege vree …… 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
Iena Pals  tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.  
                                                                                                                                                                                               
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                              
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 23 april. 
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