
Zondag 6 juni 2021 
Week 23,  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. G. Kajim  
Organist:     Mw. G. Jongsma 
Ouderling:     Mw. J. Keim-de Wit 
Diaken:         Mw. G. Dost 
Koster:      Dhr. H. Wiersema 
Weekkoster:     Dhr. en mw. Venema 
Coördinatoren:    Dames F. Boerhof en E. Kemperink  
  
Agenda: 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 2 
Vr:  13.30 uur:  Schakel vouwen: I. Pals en N. Feenstra 
Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks 
Komende diensten: 13  juni 10.00 uur: Voorganger ds. G. Kajim  
  

 
De bloemen worden met een groet van de  Ichthusgemeente gebracht naar:                
  
 mevrouw  H. Schnieders en de heer G. Fennema 
 
 
 

De collectes zijn voor: “Samen in actie tegen Corona” en de wijkkas                                            

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op 

de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van 

corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt 

gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, 

maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.  

Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. Nu slaan 

ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de 

handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt 

opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het 

vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en 

zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. 

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 6 juni  

  
Opbrengst collecten in de kerk: 
1e collecte 16 mei € 95,15 2e € 59,10 
1e collecte 23 mei € 76,00 2e € 49,50 
1e collecte 30 mei € 88.15 2e € 61,95 
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Een bericht van overlijden van: 
Kornelius Jan (Kees) Oostingh.  
Geboren 23 apr 1930 en overleden 27 mei 2021.  
Dhr. Oosting woonde aan de H. Boomstraat 7 in Emmen. 
Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.  
We wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.  
Hennie Hendriks, scriba  
  
Bedankjes:                                                                                                                                                              

-Afgelopen zondag werd ik verrast met de bloemen uit de Ichthuskerk naar aanleiding van mijn 

ziekenhuisopname van 16 t/m 19 mei jl. in Enschede. Hartelijk dank  daarvoor. De bloemen en de  

kaarten met goede wensen die ik mocht ontvangen van gemeenteleden en van leden van het 

Ichthuskoor zullen er zeker toe bijdragen dat ik spoedig herstel en mijn werkzaamheden voor de 

kerkenraad en voor het koor binnenkort weer kan oppakken. Hartelijke groet, Dick Heyse  

-Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, die we mochten ontvangen voor ons vijftig jarig huwelijk.            
Ze zijn geweldig. 
Hartelijke groeten, Dirk en Annie de Vries 
 
Helpende Hand, Gaven en giften, 
Twee dames die ons vaker een bezoekje brengen en als goede feeën tassen vol boodschappen 
brengen zijn weer bij ons geweest o onze uitdeel/bezorgdag. Dat was 28 mei jl.  
Via mevrouw .Keim van NN een bedrag van € 100,00 ontvangen. 
Er belde ook nog een meneer of hij wat bij me thuis kon afleveren. Maar natuurlijk! Zijn vrouw had een 
tas met allerlei producten bijeen gespaard, blokken kaas, rijst, couscous, blikjes vis, toiletartikelen, 
heel fijn allemaal. 
Voor al deze gaven en giften heel heel veel dank. 

 

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. 

 

Terloops Zomer 2021 

Wij zitten nog in Coronatijd maar gelukkig zijn en vanaf 5 juni iets minder beperkingen. Heerlijk die 
versoepelingen, fijn dat het nu kan. Heel erg fijn dat veel mensen zich hebben laten vaccineren en nog 
laten vaccineren. Maar wij blijven zelf ook verantwoordelijk !! 
We leven wel in een heel fijn land laten we dat niet vergeten. 
Neem nu Suriname, India enz. enz. waar gebrek is aan zuurstof een heel groot probleem. Het zal ook 
wel fijn zijn dat we elkaar als Ichthus-mensen weer kunnen ontmoeten!   
Houd de moed er in en heb vertrouwen ! 
In de N.C.R.V. gids las ik onlangs dit onderstaande gedicht van Martinus Nijhoff 
dat ik op de Mulo heb geleerd en me steeds is bij gebleven. 
  

De wolken 
     Ik droeg nog kleine kleren en ik lag 
     lang-uit met mijn moeder in de warme hei. 
     De wolken schoven boven ons voorbij 
     en  moeder vroeg wat ik in de wolken zag 
     en ik riep Scandinavië en eenden. 
     Daar gaat een dame, schapen met een herder. 
     De wond’ren werden woord en dreven verder, 
     maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. 
         
Een warme groet, Janny Boeijenga 
  

  
 
 
 
 

   Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek 
    ofschoon de hemel vol van wolken hing. 
    Ik greep niet naar de vlucht van ’t vreemde ding, 
    dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. 
    Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide 
    en wijst mij wat hij in de wolken ziet. 
    Nu schrei ik zelf en zie in het verschiet 
    de verre wolken waarom moeder schreide.        
 

mailto:geawarringa@planet.nl


VEEL BELANGSTELLING VOOR DE GESPREKKEN OVER ‘HERKERKEN’ 
De eerste serie gesprekken over het boek ‘HERKERKEN’ zijn inmiddels afgesloten. De ‘Groep van 
Zeven’ heeft na een aantal boeiende en interessante avonden min of meer de conclusie getrokken dat 
er zeker zorgen zijn over de toekomst van de Protestantse Kerk in Emmen. Dat zeker. Maar niets 
doen brengt ook niets. Dus niets doen is geen optie, volgens de ‘Groep van Zeven’. Tijdens de 
gesprekken kwamen volop nieuwe ideeën naar voren. Ambitieus, lastig wellicht maar ook zeker 
hoopvol. Meer info volgt hierover. 
Een tweede groep begint de gesprekken over ‘HERKERKEN’ direct na de zomervakantie. Het gaat 
hier om een ‘Groep van Acht’. Deze acht personen uit verschillende wijken in Emmen komen drie of 
vier keer bij elkaar om te praten en na te denken over de kerk na corona, de ontwikkelingen van de vijf 
gemeenten van de PG Emmen en de toekomst daarvan.  
Als u ook mee wilt denken en praten dan kunt u zich nog aanmelden voor de 3e (en tevens laatste) 
groep. Er hebben zich al een aantal mensen gemeld maar er is nog plaats. Belangstelling? Stuur dan 
een WhatsApp naar of bel met 06-52664763. Of stuur een mail 
naar redactie.website@pgemmen.nl.     
 
NU OP WWW.PGEMMEN.NL: DE ONGELOOFELIJKE PODCAST OVER KLIMAAT, RELIGIE EN 
DE LIEFDE VOOR DE NATUUR.  
De Ongeloofelijke Podcast 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 
keer gaat de Podcast over het klimaat, religie en de liefde voor de natuur. Een gesprek met Marianne 
Thieme en Stefan Paas. 
'Het is het belangrijkste thema van deze tijd: klimaatverandering', dat zegt Marianne Thieme, 
medeoprichter en jarenlang leider van de Partij voor de Dieren. Het voortbestaan van de aarde is 
volgens haar in het geding, en dat roept ook allerlei religieuze vragen op. Gaat geloof goed samen 
met liefde voor de natuur of is het christendom juist een legitimatie geweest om de aarde te 
overheersen en uit te buiten? En heeft de klimaatbeweging inmiddels zelf niet religieuze trekken 
gekregen?  Journalist David Boogerd en vaste gast Stefan Paas gaan in gesprek met Marianne 
Thieme over klimaat, liefde voor de natuur, de kerk en 'een seculiere inquisitie’. 
 
ZONDAG 20 JUNI IS HET WERELDVLUCHTELINGENDAG 
Sta op zondag 20 juni - Wereldvluchtelingendag - samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de 
vlucht. De PKN en Kerk-in-Actie ondersteunen deze dag van harte met o.a. suggesties voor de 
kerkdiensten, collectes etc. 
Wereldwijd zijn meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze 
verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken 
ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze 
mensen in nood. 
Op de site van de PG Emmen, www.pgemmen.nl, en de site van de landelijke PKN vindt u meer 
informatie. Ook over dingen die u kunt doen, over een inspirerende livestream etc. Kijk 
op www.pkn.nl of www.kerkinactie.nl. 
 
 
Kerkdiensten bijwonen:  
Beste gemeenteleden,  
Nu de coronamaatregelen weer zijn versoepeld is het mogelijk om meer bezoekers in de diensten te 
ontvangen. 
Wel moet u zich vooraf blijven opgeven, zodat uw naam genoteerd staat.  
Bij voorkeur aanmelden via de mail pastoraatichthus@gmail.com of anders via de pastoraattelefoon 
06-41872814 van maandag tot vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaande aan de zondag waarop de 
kerkdienst gehouden wordt.    
Bij binnenkomst wordt uw naam op de lijst aangevinkt dat u aanwezig bent.  
U draagt een mondkapje bij binnenkomst en weggaan en u desinfecteert uw handen. De coördinator 
brengt u naar de zitplaats.  
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  
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Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
I. 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 25 juni 
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