
Zondag 28 maart 2021 
Week 13,  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 op de “Home”  pagina 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. J. Keim-de Wit   
Ouderling:     Mw. B. Beukers 
Koster:      Dhr. A. de Jonge 
  
Agenda: 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 2 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: Iena Pals / E. Veerbeek 
Schakel bezorgen: Dhr. H. Hendriks 
  
Komende diensten: Witte Donderdag: Ds. G. Kajim 
           Goede Vrijdag: Ds. J. de Valk-Boerma 
                       4 april, Pasen: Ds.  G. Kajim 

  
 
De bloemen worden met een groet van de  Ichthusgemeente gebracht naar:  
mevrouw  J. Nieboer-Wubs,  
en 
mevrouw G Bijker 
 
 
 
 

Hartelijk bedankt voor het prachtig boeket bloemen.                                                                                                       
Hartelijk groet Tinus en Sien Bergman.  
 
Giften: 
Ontvangen via mevrouw Keim van mevr. NN een bedrag van € 100,00 en van iemand uit het 
appartementencomplex  € 50,00. Heel veel dank hiervoor. 
Het team van "De Helpende Hand " 
 
Meeleven:  
Dinie Wolters-Jager is na een val van de fiets geopereerd en is nu herstellende. Voor als u haar een 
kaartje wilt sturen, haar adres is : Weidesteyn,  Dr. G.H. Amshoffweg 4, 5e verdieping, kamer 524 
7909 AA Hoogeveen.      
 

“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. 
  
 
“Terloops”, zo maar even iets opschrijven uit je dagelijkse leven.  
Een oproep om eens iets van je te laten horen, om dingen met elkaar te delen…. 
Helaas stroomt de brievenbus nog niet vol,  de dagen beginnen zich misschien te veel eentonig 
aanéén te rijgen. We beleven niet zoveel. 
Ik stond onlangs op het rooster van het schoonmaakteam en ik kreeg die morgen als opdracht om de 
kerkzaal te zwabberen. Dat was een mooi rustig klusje voor mij. 
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Ik was sinds lang niet meer hier boven geweest en het was echt een treurig gezicht: hier en daar 
stond een stoel, soms twee stoelen naast elkaar en de rest stond opgestapeld achter in de kerk. 
In het midden stond een camera met toebehoren, die gebruikt wordt om de zondagse diensten bij de 
mensen thuis te brengen. Fijn dat dat kan en dat er mensen zijn die dat iedere zondag verzorgen. 
Maar hoe zal het verder gaan? Zullen we ooit hier weer samen komen? Hoe lang zal het nog duren? 
Tijdens het zwabberen tussen de stoelen gingen mijn gedachten naar hoe het eens was: daar op het 
podium stond het Ichthuskoor tijdens de Paaszondag volop te zingen: U zij de glorie, opgestane Heer. 
Nu, met Pasen, zal het podium leeg blijven …. En het was ook eens mijn plekje tijdens de vele 
musicals die in Ichthus opgevoerd werden.  
Daar boven speelde onze zoon, toen hij nog in Emmen woonde, op het orgel en daar in de zijzaal 
hadden we de jaarlijkse boekenmarkt en we organiseerden er voor de senioren een Paasbijeenkomst 
met broodmaaltijd. Op Palmzondag liepen de kinderen met hun Palmpasen stokken door de rijen. 
We hadden prachtige vieringen samen met de Groen van Prinstererschool of met de gasten van 
Philadelphia. Mooie vieringen, maar wat we nu vooral missen zijn de gewone samenkomsten op de 
zondagmorgen. 
Ach lieve mensen, het duurt nu al een jaar, maar eens kunnen we hier weer samen komen, eens 
mogen we hier weer zingen van onze Opgestane Heer. Komt U dan ook weer terug? 
Het is echt niet allemaal negatief nieuws, want twee weken geleden stond in het Dagblad van het 
Noorden nog te lezen:  Einde pandemie lijkt in zicht.  
En de paus was op bezoek in Irak, tussen de puinhopen die Isis achter gelaten had, stond de paus                           
de heilige mis op te voeren. Dat is nog eens hoop, dat is nog eens vertrouwen. En de mensen daar 
houden moed, zien weer vooruit, ondanks hun leven in de puinhopen.  
Daniel Lohues schreef twee weken geleden in zijn wekelijkse column over Noach, die na de 
zondvloed een duif losliet. Het beestje kwam terug met een takje in zijn snavel. Er is hoop, houd 
moed, heb lief.   Gea Warringa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaasChallenge 2021: Wandeling voor tieners en alle andere leeftijden! 

Al enkele jaren doen we in Emmen mee met de PaasChallenge. In de nacht van Pasen trokken 

groepen tieners door Emmen om het paasverhaal te beleven. In verband met Corona is gezocht naar 

andere vormen. En na de online PaasChallenge van vorig jaar, is dit jaar gekozen voor de vorm van 

een wandeling langs QR-codes met escaperoom-achtige opdrachten daarbij. Een wandeling die 

gewoon overdag te doen is. Een wandeling die niet allen voor tieners en gezinnen met tieners heel 

interessant is, maar voor iedereen!  

Een wandeling met als thema de weg door Jeruzalem. Een wandeling over het verlangen van alle 

mensen naar een goed leven op het gebied van bijvoorbeeld liefde, recht, vrijheid en spiritualiteit. 

Verlangens die richtingwijzers naar het goede leven zijn, maar die in onze werkelijkheid vaak 

gebroken zijn. Bij de wandeling van de PaasChallenge volgt u (één van) deze verlangens, ontdekt 

waar die gebroken zijn en waar die hersteld worden. De wandeling leidt daarbij ook langs het kruis van 

Jezus.  

De wandeling loopt langs 9 locaties, voornamelijk in Zuidbarge. Als u zich aanmeldt om te wandelen 

ontvangt u van ons het eerste adres. De hele wandeling duurt zo’n anderhalf uur. U kunt de wandeling 

maken van Goede Vrijdag 2 april tot en met vrijdag 9 april. Het enige wat u mee hoeft te nemen is uw 

smartphone met QRscan, oortjes om de audioverhalen onderweg te beluisteren en eventueel een 

hamer, 10 spijkers en een vork… 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze wandeling te maken, en de weg door Jeruzalem te lopen. 

Indrukwekkend, speels en ernstig en zeker inspirerend! 

U kunt u aanmelden bij: jeugdwerker@pgemmen.nl of g.c.kajim@hetnet.nl of een appje naar 06 

30546911. 
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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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