
Zondag 7 maart 2021 
Week 10,  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.  
******************************************************************************************************************** 
Voorganger:     Mw. R. Dekker-Averesch 
Ouderling:    Mw. E. Kemperink 
Koster:     Dhr. J. Post 
Weekkosters:    Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda: 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 4 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 
Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 
  
Komende diensten: Zondag 14 maart:  Ds. G. Kajim  
  
De bloemen worden met een groet van de Ichthusgemeente gebracht naar: 
  

 
 
de heer en mevrouw Folkers 
en 
de heer en mevrouw Bergman 
 
 
 
 

 
Bedankjes: 
-Hierbij willen wij de Ichthus gemeente hartelijk bedanken voor de prachtige 
bos bloemen die wij mochten ontvangen. 
een hartelijke groet van  Geert en Jannie Geerlinks. 
 
-Bedankt voor de bloemen die we van de Ichthus gemeente mochten ontvangen 
Hartelijke groet van Jan en Coba Strootman 
 
 
 
 
Een gift voor het bloemenbusje kunt u overmaken op  
NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer o.v.v. bloemenbusje. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com
http://www.ichthus-emmermeer.nl/


“TERLOOPS”: Nu we elkaar tijdelijk niet meer ontmoeten, kunnen we de Schakel gebruiken om 
dingen met elkaar te delen.  
Dit kan van alles zijn, b.v.  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 de moeite waard zijn om te delen, dan kan dat verzonden worden aan Gea 
Warringa,  geawarringa@planet.nl  , of in de brievenbus van Wolverlei 12 deponeren. 
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. pastoraat ouderlingen. Tel: 06 41872814 

Windstil. 

(Na een lange winter-dip….en heel veel tranen….) 
Ik zit in mijn hoekje voor het raam. 
Ik mijmer wat en kijk naar buiten. 

Ter hoogte van de toppen van de bomen 
vliegt een vogel over…. 

Wat zie ik? Wow, wat is dat? 
Er komt een veer rechtop draaiend  

loodrecht naar beneden 
en beland in het gras. 

Ik ga naar buiten en neem de veer in mijn handen 
als is het een kostbaar cadeau….. 

 als is het een boodschap van boven… 

De Bijbeltekst van: Matteüs 11:28-30 
komt in mijn gedachten naar boven: 

 Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn 
en onder lasten gebukt gaan, 

dan zal Ik jullie rust geven. 
Neem Mijn juk op je en leer van Mij 

want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 

want Mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

Zo licht als een veertje!! 

Wow, Heer wat een bemoediging!! 
Dank U wel!! 

 
 
De collectes zijn voor: Kerk in actie  (Moldavië) en PGEmmen                                                                                                                             
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op       

rekeningnummer: NL15RABO0114535736  t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, 
o.v.v. collecte Ichthus 7 maart 

  
Bij de collecte Veertigdagentijd: Kerk in Aktie, Werelddiaconaat                                                                         
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel 
christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East 
School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 
Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent 
theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse 
predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door 
heel het Midden-Oosten! Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de  
kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevolen! 
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Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
N. v.d. Kamp tel. 640035 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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