
De Schakel Zondag  2 mei 2021     Week 18     Jaargang 23  

 

Voorganger:      Ds. H. Bouma 
Organist:    Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:     Mevr. E. Kemperink 
Koster:     Dhr. J. Post 
Weekkosters:    Dhr. R. Wanders en mevr. 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. Dit kan pas een paar uur 
na de dienst. 
  
Agenda 
Di:    8.30 uur  Interieurverzorging dhr. en mevr. Geerlinks,  dhr. en mevr. Strootman 
   en mevr. Hoving  
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: dhr. H. Altena 
  
Komende kerkdiensten 
Op 9 mei om 10.00 uur in Ichthus met ds. A. Hekman. 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar dhr.  Lanting,. 
 

Gift 
Ontvangen via mw. B. van NN een gift van € 10,00 voor het bloemenbusje. Hartelijk dank! 
  

Bedankt 
Ichthusgemeente, veel dank voor de prachtige bos bloemen.  
                                                                                                       Hartelijke groeten, Gerrit en Anny Klaassen.  
   

Vakanties Gerben Kajim en Janneke de Valk 
Janneke de Valk is met vakantie van 2 - 23 mei. Gerben Kajim is  
met vakantie van 3-9 mei. Vanaf 10 mei neemt Gerben waar voor Janneke. 
In de eerste week, van 2- 9 mei, kunt u bij voorkomende gevallen contact opnemen met  de scriba, 
Hennie Hendriks (telefoon:619774 / scriba@ichthus-emmermeer.nl) 
 
Diensten  
Beste gemeenteleden,  nu de coronamaatregelen weer iets versoepelen en de vaccinatie in volle 
gang is, hebben we gemeend om weer bezoekers toe te laten in de dienst. We beginnen voorzichtig, 
met inachtneming van alle coronamaatregelen.  
Vanaf zondag 16 mei 2021 willen we met dertig bezoekers starten.   
Op deze zondag vieren we ook met elkaar het Heilig Avondmaal, ds. Gerben Kajim gaat voor.  
Bij binnenkomst wordt uw naam op de lijst aangevinkt dat u aanwezig bent. Een vriendelijk verzoek 
bij binnenkomst en weggaan een mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren. 
De coördinator brengt u naar de zitplaats.  En na afloop van de dienst geeft de coördinator aan dat u 



de kerkzaal kunt verlaten.  
Bij voorkeur aanmelden via de mail pastoraatichthus@gmail.com of anders via de pastoraattelefoon 
06-41872814 tot vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaande aan de zondag waarop de kerkdienst 
gehouden wordt.                  Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 
  
Terloops  
„Een koningsdag om nooit te vergeten maar ook om nooit te herhalen”, zo vatte koning Willem 
Alexander het verloop van de koningsdag in Eindhoven samen.  
Ik denk dat dit misschien wel de gevoelens van veel mensen vertolkt: wel vlaggen, maar geen feesten 
en markten en gezellige oploopjes. We werden gestimuleerd om binnen te blijven voor de buis met 
een oranjekoek en bitter. Dit was aan mij niet zo besteed, zeker niet op zo’n zonnige dag. Dinsdag is 
voor mij bovendien fietsdag met de vaste fietsgroep. Deze keer richting het zuiden door het Oosterse 
bos en verder. Maar wel met een bijzondere tussenstop.  
We namen de Schansberg waarover pas een nieuw en steil fietspad is aangelegd. Dat was even hard 
werken, zelfs met de e-bike. Maar als je dan boven komt, dan heb je ook wat: een prachtig uitzicht 
over Zuidoost Drenthe en tot ver in Duitsland. 
Ik vroeg me later af hoe het komt daar ik er „daarboven”’ zo van genoot. Ik heb in mijn jongere jaren 
al veel bergen van meer serieuze hoogte in de Alpen en elders beklommen en dan op 45 meter boven 
NAP word je verrast en een beetje overvallen door het mooi uitzicht op „De Schans”.  Ik denk dat het 
komt omdat ik dit niet zo had verwacht.  
Dat merk ik trouwens wel vaker in mijn leven dat ik vaak onverwacht kan genieten van „kleine 
dingen” en vooral dan als ik mijn verwachtingen niet te hoog stel. Ik neem me voor dat vooral te 
blijven doen, maar geef toe dat het zonder Corona vast eenvoudiger is dan met, om nog maar te 
zwijgen van allen die een geliefde hebben verloren en geconfronteerd zijn met ernstige ziekte. 
Laat ik met velen maar hopen op snelle versoepelingen en we elkaar in diverse verbanden weer 
ongedwongen kunnen ontmoeten. En dat de Koning gelijk krijgt: een koningsdag om nooit te 
herhalen.  
Mijn moeder leerde ons vroeger: probeer elke dag je zegeningen te tellen. Het is immers maar net 
hoe je de wereld om je heen bekijkt?!                                                                                  Geert Renkema 
  
Helpende Hand  
Afgelopen vrijdag hebben onze heren weer pakketten bezorgd bij onze gezinnen. Naast het normale 
pakket zat ook een doos boodschappen die we gekregen hebben van „Plus". Heel fijn.  
Deze dozen hebben we gekregen via de Pauluskerk. Ook lagen daar in de manden weer een aantal 
producten en een enveloppe met  
€ 50,00. Wij hebben de parochie hiervoor bedankt.  
Ons volgende bezorgmoment wordt 28 mei 2021. Daarna weten we nog niet hangt van de corona-
situatie af. We houden U op de  hoogte.                                             Het team van „De Helpende Hand”  
  
Contactpersonen 
Onlangs is mevrouw G. Doeve gestopt als contactpersoon van wijk 704. Wij willen haar hartelijk 
danken voor de jaren die ze hier aan gegeven heeft. Wij zijn blij dat mevrouw B. Reis deze wijk wil 
overnemen.                                                       Namens de kerkenraad, Nelleke v.d. Kamp (ledenadmin.) 
  



Koninklijke Onderscheiding 
Afgelopen maandag 26 april heeft Dick Heyse een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor het 
vele vrijwilligerswerk dat Dick gedaan heeft gedurende vele jaren, o.a. voor de kerk.  
Dick is als lid in de Orde van Oranje-Nassau onderscheiden. 
Vanaf deze plaats willen we Dick van harte gelukwensen met deze onderscheiding.    
                                                  Met een hartelijk groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba)  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 mei 2021 


