
De Schakel Zondag  21 maart 2021     Week 12     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:      Ds. J. de Valk-Boerma  
Pianist:    Dhr. B. Melis 
Ouderling:     Mevr. A. Wubs 
Koster:     Dhr. H. Wiersma 
Weekkosters:    Dhr. R. Wanders en nevr. D. Post 
  
Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link 
op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl op de thuispagina.  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. 
  
Agenda 
Do:    8.30 uur Interieurverzorging dames J. Donker, A. Sijbon en N. van der Kamp 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. L. Beuker 
  
  

Komende kerkdiensten 
Op 28 maart om 10.00 uur in Ichthus met mevr. J. Keim-de Wit.  
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:  
mevr. A. Sijbon-Kuipers en mevr. J. Bouland-Waninge. 
 

Eerste collecte vandaag, 21 maart voor Kerk in Actie 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.  
De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder 
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen 
gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de 
komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. 
Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!  Meer informatie op 
kerkinactie.nl/40dagentijd en kerkinactie.nl/landbouwindonesië.  
  
Bedankt (1) 
Afgelopen zondag werd ik blij verrast met een mooie boeket bloemen, waarvoor mijn hartelijke dank.            
                                                                                                                                                  Groet, Bert Melis. 
 
Bedankt (2) 
Ik wil de Ichthusgemeente bedanken voor de mooie bos bloemen die ik heb gekregen. In 
samenspraak met het Umcg zijn een aantal behandelingen in gang gezet en daarmee hopen we dat ik 
weer meer kan herstellen en wat meer conditie krijg.  
In dat hopen heb ik naast steun van mensen om ons heen - ik geloof in een God door mensen - ook 



altijd steun aan het gedicht, dat toegeschreven wordt aan woorden die Vaclav Havel uitgesproken 
heeft over hoop. De tekst staat hieronder. 
Jan en ik wensen iedereen gezondheid en sterkte toe in deze tijd.                 Hartelijke groet, Ellie Bal  
  

 
Bericht van overlijden 
Jantina (Tini) Ottens-Klasens is geboren op 7 maart 1930 en overleden op 13 maart 2021. Er was 
gelegenheid om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen op woensdag 17 maart.  
Het afscheid vond plaats in besloten familiekring. We wensen de familie veel sterkte toe in deze tijd. 
                                                                                                                                     Hennie Hendriks (scriba) 
  

Terloops 
We hebben al een jaar last van het coronavirus. En daarom hebben nu al een heel jaar geen normale 
kerkdienst meer gehad. Niet gewoon de kerk inlopen, naast elkaar zitten en samen de kerkdienst 
beleven.Er wordt druk gevaccineerd en zo hopen we stilletjes dat alles weer normaal mag worden. 
Nog geen normale kerkdienst, maar de mogelijkheid om online naar de kerkdienst te kijken en te 
luisteren. Nu gaan we op weg naar Pasen, het Opstandingsfeest. Daarom zit er bij het kerkblad een 
mooie Paaskaart. Laten we de kaart gebruiken als boekenlegger in de bijbel, om zo dagelijks de tekst 
te kunnen blijven lezen. Zelf gebruik ik deze coronatijd om te bellen met gemeenteleden. 
Zoals afgesproken, bellen we naar de (oudere ) gemeenteleden.  Gelukkig gaat het redelijk goed, 
maar worden de contacten van vooral de familieleden gemist. Zelf mag er ook altijd gebeld of 
ingesproken worden naar de pastoraats telefoon 06-41872814.  
                                                                                   Hartelijke groet vanuit het Pastoraat, Annie Wubs. 
  

 
 
Diep in ons zelf 
  

(Door Václav Havel) 

  

  

Diep in ons zelf dragen wij de hoop. 

Is ze niet daar, dan is ze nergens. 

Hoop is een bewustzijn 

en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. 

Hopen is voorspellen noch voorzien. 

Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift, 

ligt voor anker voorbij de horizon. 

Hopen, 

in deze diepe en krachtige betekenis, 

is anders dan blij zijn om wat goed gaat 

of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft. 



Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet optimisme, 
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, 
ongeacht de afloop. 
  

 
 
 
 
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 23 maart 2021 


