
De Schakel Zondag  4 april 2021     Week 14     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. G. Kajim 
Organist:    Dhr. D. Swama 
Ouderling:     Mevr. B. Beukers 
Koster:     Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:    Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal 
  
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: 15.00 uur Moderamen 
Wo:        8.30 uur Interieurverzorging dames G. Venema, J. Donker en G. Warringa 
Vrij:     13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij:     13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. G. Wanders 
  
  

Komende kerkdiensten 
Op 11 april om 10.00 uur in Ichthus met ds. W. de Groot.  
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Strootker.  
 
Eerste collecte  11 april 2021 voor Colombia   
Het College van Diakenen van de PGE heeft zich aangesloten bij een project voor Colombia dat 
gesteund wordt door kerken in de classis Groningen en Drenthe. 
Colombia werd meer dan 60 jaar geteisterd door een sociaal en gewapend conflict. Guerrillagroepen 
als FARC en ELN namen de wapens op om hun ideologie te realiseren. Het leger sloeg met ijzeren 
vuist terug. Het conflict zorgt voor crises in sociale relaties, families en gemeenschappen. Daarnaast 
steken –door de politieke en economische crisis in Venezuela- iedere dag veel mensen de grens over 
naar Colombia, op zoek naar bestaanszekerheid. Door deze toestroom van vluchtelingen neemt het 
risico op seksuele uitbuiting en mensenhandel toe. Met name kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. 
Op verschillende terreinen is Kerk in Actie actief met hulpverlening. Zo is er een project “vrouwen als 
vredestichters” waarbij vrouwen uit verschillende kerken samen werken aan conflicttransformatie en 
vredesopbouw. Ook geeft men vaktraining en preventie voor vluchtelingen en jongeren van de 
inheemse gemeenschap waardoor ze hoop hebben op een betere toekomst.  En er wordt een 
docente Theologie  ondersteund die vanuit Nederland sinds najaar 2020 in Colombia is gaan werken 
voor Kerk in Actie. 
Helpt u mee deze hulp mogelijk te maken? Hartelijk dank daarvoor.                            De diaconie 
  
 



Wijkkas 
De wijkkas heeft via kas en bank het eerste kwartaal een bedrag van € 240,00 voor de wijkkas en  
€ 210,00 voor het bloemenbusje ontvangen. Alle gulle gevers: Hartelijk dank!  
                                                                                         Nelleke van der Kamp (penningmeester wijkkas)  
  
Bedankt  / meeleven 
Deze week heb ik een kaart van mw. Andringa ontvangen, waarin zij de gemeente hartelijk dankt 
voor de boeket bloemen, die ze mocht ontvangen als groet van de gemeente Ichthus. 
Ook laat mw. Andringa weten dat ze donderdag 1 april 90 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd!                         
                                                                                                                                     Hennie Hendriks (scriba) 
   

Bericht van overlijden 
Bouchien Harmina Zwanetta (Gineke)  Zoer-Broezer. 
Geboren 16 oktober 1933 en overleden 24 maart 2021.  
Het afscheid vond plaats op dinsdag 30 maart in het Monuta uitvaartcentrum. We wensen Hilonka, 
Tjeerd en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.                    Hennie Hendriks (scriba) 
  
Terloops (1): gedicht ingestuurd door één van de gemeenteleden 
Als Jezus niet was opgestaan had ons leven geen zin. 
Dan zetten wij ons tevergeefs voor Gods koninkrijk in. 
Dan had zijn Woord in ons bestaan geen enkel zeggingskracht. 
Omdat zijn stem toch door de dood tot zwijgen werd gebracht. 
  

Als Jezus niet was opgestaan zou God onvindbaar zijn. 
Dan stonden wij totaal alleen in onze angst en pijn. 
Dan was er voor de mens in nood geen enkele reddingskans. 
Dan bleek de boodschap van het heil ontdaan van alle glans. 
  

Als Jezus niet was opgestaan dan liep ons leven stuk. 
Omdat er geen herstel meer was, geen hoop op nieuw geluk. 
Dan was er wel een kruis geweest maar het had zijn doel gemist. 
God had zijn kunnen overschat,  zich in Zijn plan vergist. 
  

Als Jezus niet was opgestaan… Maar…Jezus is dat wel! 
De dood werd op de derde dag onttroond op Gods bevel. 
Zijn daad tot redding en behoud werd daar een tastbaar feit, 
Het leven kreeg opnieuw een kans. En…dit keer voor altijd! 

   Truus van der Roest 
  
Terloops (2): Als gij niet wordt zoals de kinderen 
Woensdag  voor Palmpasen was mijn oude moeder op bezoek. Ze vertelt dan nog eens de verhalen 
die ik meestal al ken. Maar dit keer zat er een nieuwe bij. 
Toen ik op vierjarige leeftijd doodziek was, bad de kleuterjuffrouw van mijn kleuterklas voor mij. Ze 
vertelde dat ik waarschijnlijk naar de Here Jezus ging. 
Dat had een merkwaardig effect. De kleutertjes begonnen te juichen: Hoi, hoi hoi. Ze waren zelfs 
jaloers.  
‘s Avonds hoorde ik dat een vriendin, bijna net zo oud als mijn moeder, die middag plotseling 



overleden was. Dan weet je even geen raad met je gevoelens. Maar in de loop van de avond kwam 
het verhaal over de kleuters steeds weer terug. 
Als gij niet wordt zoals de kinderen dan zult gij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.         
                                                                                                                    Frans Gerrit van Zwieten  
 

 

                                                 
 
 
 
 
 
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 april 2021 


