
De Schakel Zondag  13 juni 2021     Week 23     Jaargang 23  

 
 

Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Pianist:  Dhr. B. Melis 
Ouderling:   Mevr. B. Beukers 
Diaken:  Dhr. H. Beukers  
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Coördinatoren: Mevr. J. Keim en mevr. M. Hut  
Weekkosters:  Dhr.  en mevr. Lanting 
  

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 
Wo:    8.30 uur Interieurverzorging  dames J. Donker, G. Venema en G. Warringa 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. E. Veerbeek 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: mevr. G. Wanders 
  

Komende kerkdiensten 
Op 20 juni om 10.00 uur in Ichthus met mevr. J. Keim-de Wit. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Tempel en 
dhr. Altena. 
  

Bedankt 
Vorige week zondag (30 mei) werden we verrast met een prachtig boeket bloemen van de 
Ichtusgemeente. In een moeilijke en onzekere periode van je leven 
is het fijn 
dat er mensen zijn 
die je laten weten 
dat ze je niet vergeten 
Die zonder vragen 
je helpen dragen 
wat te zwaar is voor jou alleen. 
  

Hartelijk dank voor de bloemen, kaartjes en telefoontjes, die we mochten ontvangen.  
                                                                                             Een hartelijke groet van Ineke en Klaas Kamminga 
 
Diensten  
Beste gemeenteleden, in verband met de versoepeling van de coronamaatregen is het niet meer 
nodig om u vooraf aan te melden, als u de dienst wilt bezoeken. 
Ook mogen we weer meer bezoekers ontvangen en is er de mogelijkheid tot zingen, hetzij met zeer 
beperkte mate, aan het eind van de dienst maximaal twee coupletten op praatvolume!  
Bij binnenkomst wordt wel uw naam genoteerd en verzoeken wij u uw handen te desinfecteren.  
Tevens draagt u een mondkapje bij binnenkomst en weggaan.  De coördinator brengt u naar de 



zitplaats. En na afloop van de dienst geeft de coördinator aan dat u de kerkzaal kunt verlaten. 
Ook blijft het mogelijk om de diensten online te volgen.  
We wensen u goede diensten toe.                         Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,  
                                                                                                                                  Hennie Hendriks (scriba) 
  
Helpende Hand  
Onze penningmeester jubelde bijna aan de telefoon. We hebben op de rekening een bedrag van 
€ 1648,50 gekregen van "De Goede Herder kerk. Heel heel veel dank hiervoor. Daar kunnen we  
weer aardig wat mee doen.                                                                  Het team van „De Helpende Hand”  
  
Collegium Vocale Drenthe 
Inspireert Bach u ook? Zing dan coronaproof volgens de richtlijnen van het RIVM mee met het 12e 
Bachcantateproject van projectkoor Collegium Vocale Drenthe onder leiding van dirigent Roelof 
Bosma. In 2020 is het 12e Bachcantateproject i.v.m. corona helaas afgelast. Dit jaar biedt een nieuwe 
kans. 
Het project wordt afgesloten met een concert op zondag 21 november in een van de kerken in 
Hoogeveen. Het concert begint om 17.00 uur. 
Op 6 zaterdagochtenden worden vanaf 25 september koordelen uit het Weihnachtsoratorium van 
J.S. Bach ingestudeerd. Van de deelnemers wordt zelfstudie thuis verwacht. 
De begeleiding tijdens de repetities, die plaatsvinden in de Vredehorst/Oosterkerk in Hoogeveen, is 
in handen van Joke Venhuizen. 
Aan het concert werken als solist mee Nico van Maanen (tenor) en  Roele Kok (bas). De begeleiding 
tijdens het concert is in handen van het Ensemble Conservatoire uit Zwolle. 
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan voor 1 juli op via de website www.collegiumvocaledrenthe.nl.  
  
Terloops   
Op moment dat ik dit stukje schrijf is het al avond maar de temperatuur is nog heel aangenaam. Als 
je overdag in de volle zon aan het werk bent dan is het best aangenaam als er even een zuchtje wind 
zou zijn. 
Dat brengt me bij een van de vele bijzondere 
ontmoetingen die ik de afgelopen maanden had. Een 
meneer die ernstig ziek was door corona bracht ik een 
paar kaartjes en begon een praatje met me te maken. 
Hij was altijd heel actief geweest en heel veel voor 
anderen gedaan. Toen hij het erg benaud had was er 
een zachte bries beweest met een zachte sten die hem 
zei: nee, het is nog niet uw tijd er zijn nog veel mensen 
die uw hulp en ondersteuning nodig hebben.  
Volgens hem kon dat niet anders dan de stem van Maria 
zijn geweest.                     Een gezegende dienst, Iena Pals 
 

 
  
 
 
 



 
De wind, wij zien hem niet 

   zijn stem klinkt in ons oor, 
   een briesje of een storm 

   die alle rust verstoort. 
  

De Geest, wij zien haar niet,  
   toch horen we haar stem  

   die goede woorden spreekt  
   als ik verdrietig ben. 

  
De wind, wij zien hem niet,  

   maar toch trekt hij zijn spoor:  
   de golven in de zee, 

   het lange gras buigt door. 
  

De Geest, wij zien haar niet,  
   maar zij waait alles schoon  

   ik ben weer opgelucht, 
   als na een enge droom. 

  
(NLB 676) 

  
 
 
 

 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 25 juni 2021 


