
Zondag 11 april 2021 
Week 15,  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:      Ds. W. de Groot   
Organist:     Mw. G. Jongsma 
Ouderling:     Mw. H. Hendriks 
Koster:      Dhr. J. Venema 
  
Agenda: 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 4 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 
Schakel bezorgen: Dhr. D. Warringa 
  
Komende diensten: 18 april,  
voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad (Uelsen) 
  
  

De bloemen worden met een groet van de Ichthusgemeente gebracht naar:                          
De heer en mevrouw Bosma en mevrouw D. Wolters-Jager, tijdelijk in Weidesteyn 
Hoogeveen. (Deze zijn al weg gebracht naar Hoogeveen) 
 
Huwelijksjubileum 
Zaterdag 10 april zijn de heer C. Bosma en mevrouw H. Bosma, Veenkampenweg 
262, 65 jaar getrouwd. 
De Ichthusgemeente wil hen hiermee van harte feliciteren. 
Wij wensen jullie samen nog een gezegende tijd.  

  
  
“Terloops”,  
Witte donderdag, voor mij een bijzondere dag. 
Na een paar zomerse dagen is het op Witte donderdag guur weer.  
Wanneer ik kijk naar Kanaal politiek hoe het er in de Tweede kamer aan toe gaat, voel ik me nog 
killer: gelogen door de minister president? Gebrek aan vertrouwen en gezamenlijk gedragen visie over 
hoe verder met de kabinetsformatie, ernstige  verwijten over en weer etc. 
's Avonds zie ik de Passion. Hoe mooi ook gebracht, ook daar het verhaal van teleurstelling, 
wantrouwen en verraad. Maar ook met bemoedigende boodschappen over opstaan, opstanding rond 
het thema van Jezus 'Wat kan ik voor je doen?'  
Daarvoor had ik al ingelogd bij de dienst van Ichthus met goede woorden, pianospel en liederen, waar 
het ging over de zin van voetwassing. Wat een andere wereld dan op kanaal politiek. Over dienend 
menszijn en leiderschap gesproken.  
Terwijl ik dit schrijf is het Goede vrijdag.  
Zojuist mocht ik als teamlid van de Helpende hand samen met Lenie mensen voor Pasen een extra 
groot voedselpakket bezorgen. Ze waren er blij mee. Er waren ook vluchtelingen bij die al jaren in 
onzekerheid leven over hun toekomst. Toch zie ik dan blije gezichten. Ze houden hoop op een beter 
leven. 
Dat doet me denken aan een gemeentelid die ondanks  allerlei zorgelijke persoonlijke 
omstandigheden mij wees op het belang van leven vanuit het 'half volle glas' en dat ook zelf op 
bewonderenswaardige wijze laat zien.  
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Toch mooi dat we elkaar in gesprek, viering en samen leven helpen om positief in het leven te blijven 
staan ook al valt dat niet altijd mee.       Geert Renkema  
  
 

“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. 
  
Bericht van overlijden: 
Mw. Hendrikje Mulder-Tjeerdsma. 
Geboren 5 februari 1937 en overleden 28 maart  
Mw. Mulder woonde in de Bleerinck, Eshof 151.                                                                                                          
We wensen de familie heel veel sterkte toe in deze tijd. 
Hennie Hendriks, scriba 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kerk 
 
Wat een kansen worden 
ons als christenen gegeven, 
getuigen naar anderen hoe 
je als Christen mag leven. 
 
Kerkdiensten die digitaal 
de wereld in mogen gaan, 
anderen laten zien waar we  
als kerk voor mogen staan. 
 
Dat deze diensten voor velen 
tot een zegen mogen wezen, 
en Jezus mogen leren kennen 
in hun dagelijkse leven. 
 
Dichter: Janneke Troost, www. Gedichtensite.nl. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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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