
Zondag 9 mei 2021 
Week 19,  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. A. Hekman, Assen.  
Ouderling:     Mw. A. Wubs 
Koster:      Dhr. J. Venema 
Weekkoster:     Dhr. en mw. Venema 
Agenda: 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: I. Pals en F. Huizinga 
Schakel bezorgen: Mw. A. Knigge 
 
De bloemen worden met een groet van de Ichthusgemeente gebracht naar:                          
mevrouw R. Kleefman-Doldersum. 
 
 
Komende diensten: Donderdag, 13 mei, Hemelvaart 10.00 uur  Ds. R. Wijnsma en ds. G. Kajim via 
kerkomroep van de Opgang. 
Zondag 16 mei 10.00 uur:  Ds. G. Kajim  (Heilig Avondmaal) 
 
Kerkdiensten  
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 onder voorbehoud, en verwachten met inachtneming van alle 
coronamaatregelen vanaf zondag 16 mei a.s. te kunnen starten met dertig bezoekers, mits de 
besmettingen en ziekenhuisopnames dalen. Op de website zullen we u blijven informeren.    
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  
 
Vakanties predikanten 
Ds. Janneke de Valk is met vakantie van 2 - 23 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, tel. 619774, scriba@ichthus-emmermeer.nl 

 
Bezorging Schakel in Heidehiem                                                                                                                                      
De heer S. Wiltjer, Vossepad 284 heeft de bezorging van Tonnie Poppema overgenomen.                                                                
Wij willen Tonnie hartelijk danken voor de vele jaren dat hij dit heeft gedaan. 
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De collectes zijn voor: Kerk in actie (Syrische vluchtelingen)  en PGEmmen. 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn 
terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en zo 
kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis 
en de coronapandemie is er nauwelijks werk. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren 
waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In 
Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg 
en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een 
nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook 
Jordaniërs die in armoede leven. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun 
eigen inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. 
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 9 mei 

 
Bericht van overlijden 
Cornelis (Kees)Bosma, is geboren 18 mei 1926  en is overleden op 25 april 2021. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring op maandag 3 mei jl. 
We wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Hennie Hendriks, scriba 
 
Bedankjes:                                                                                                                                                              

-Op 26 april 2021 werd ik verrast met een koninklijke onderscheiding. Op diverse manieren is daar 

publiciteit over geweest. Mede daardoor mocht ik veel felicitaties en bloemen ontvangen, onder 

andere van de kerkenraad. Dat was voor mij een extra verrassing. Hartelijk voor al die blijken van 

medeleven. Hartelijke groet, Dick Heyse   

-Beste mensen van Ichthus, 
Hartelijk dank voor de bloemen die we afgelopen zondag mochten ontvangen vanuit de kerk. 
En ook dank voor de vele blijken van medeleven voor, tijdens en na de operaties die Johan heeft 
ondergaan. 
We zijn dankbaar en blij dat het langzamerhand de goede kant op gaat. 
Graag tot ziens allemaal, Johan en Rika Lanting 
 

Dienst Hemelvaartsdag 

Aanstaande donderdag 13 mei is het hemelvaartdag. Er zal die morgen voor de hele PGEmmen een 
online-dienst zijn vanuit de Opgang. Voorgangers zijn ds. Rob Wijnsma en ds. Gerben Kajim. De 
dienst begint om 10.00 uur. U kunt meekijken op www.kerkomroep.nl en dan naar de Opgang. Allen 
van harte welkom! 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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“TERLOOPS”  

We krijgen steeds meer mogelijkheden om weer met elkaar in contact te komen. Als vrijwilliger heb ik 
de laatste tijd veel mensen gesproken. Gesprekken waren soms heel bijzonder. Zo werd ik afgelopen 
week verrast door een gemeentelid met "een lichtje in deze tijd".  Maar ook door dominee Hans 
Bouma. Hij stuurde als dank voor de medewerking aan de dienst van afgelopen zondag een mooi 
gedicht door hem zelf geschreven en dat ik graag met jullie wil delen.  Iena Pals 

Wat je waard bent 

Weet wat je waard bent, 
dieper, veel dieper 
reikt je betekenis - 

licht mag je zijn 
licht in de morgen 

een landschap 
liefelijk vergezicht. 

 
Handen vol warmte, 

brood, 
woorden van brood, 

een boom, 
een huis van aandacht. 

 
Weet wat je waard bent - 

 
licht mag je zijn, 
licht in de ogen 

een hand, een hart, 
o een gezicht 

mag je zijn 
 

een zeer menselijk gezicht. 
 

 
DE ONGELOOFELIJKE PODCAST - MEI 2021 – WWW.PGEMMEN.NL  
Is een Podcast over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Journalist 
David Boogerd en theoloog Stefan Paas voeren verdiepende gesprekken met spraakmakende gasten. 
Op de site van de PG Emmen steeds de laatst gemaakte uitzending. Deze week gaat de podcast 
over oorlog, verzet en genade. Met Rutger Bregman en Beatrice de Graaf. 
 
In de alweer 53e aflevering van de Ongeloofelijke Podcast gaat het over 'Wat maakt een verzetsheld?' 
Dat is de vraag die historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek, de opvolger van zijn 
internationale bestseller 'De Meeste Mensen Deugen'. Een boek waar je nauwelijks omheen kon. Een 
boek dat ook vragen opriep bij hemzelf: want als de meeste mensen deugen, waarom gingen dan 
maar weinig mensen in het verzet? En wat valt er te zeggen over de mensen die wél in het verzet 
gingen? Het valt op dat mensen met een sterke overtuiging - communisten en gereformeerden - in het 
verzet oververtegenwoordigd waren. Wat zegt dat over onze tijd? Hebben wij nog wel zulke sterke 
overtuigingen, of zijn wij te gezapig geworden, teveel gericht op een comfortabel leventje? 
  
Journalist David Boogerd en 'vriend van de show' historicus Beatrice de Graaf praten met Rutger 
Bregman van over oorlog en verzet, 'De meeste mensen deugen' als moderne aflaat en de 
oneerlijkheid van genade. 

De Ongeloofelijke Podcast is te beluisteren via de website van de PG Emmen.                                            
Ga naar www.pgemmen.nl, scrol een beetje naar beneden, en je hebt de podcast gevonden. 
Eenvoudiger kan het niet. 
 
 

http://www.pgemmen.nl/
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Kindernevendienst XXL 
Op zondag 30 mei organiseert de kindernevendienstgroep van de Opgang voor alle kinderen van de 
basisschool een Kindernevendienst XXL. Als het weer het toelaat buiten, coronaproof en gewoon 
ontzettend leuk! We beginnen om 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Geef je op bij Agnes door een 
Whatsappje te sturen naar 06 20612903, het liefst uiterlijk 16 mei. We maken dan een appgroep voor 
de ouders en zo laten we horen waar het is. Twijfel niet en doe gewoon mee! Tot 30 mei! 
 
 
 
 
 
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 28 mei 
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