
De Schakel Zondag  1 juli 2021     Week 27     Jaargang 23  

 
 

 Voorganger:    Ds. M.E. Kaufmann  
Organist:  Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. A. Wubs 
Diaken:  Mevr. F. Boerhof en dhr. H. Beukers 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Coördinatoren: Mevr. H. Hendriks en dhr. H. Beukers 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  

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 
Do:    8.30 uur Interieurverzorging  dames J. Donker, A. Sijbom en N. van der Kamp 
  

Komende kerkdiensten 
Op 11 juli om 10.00 uur in de Kapel met ds. G. Kajim.  
Op 18 juli om 10.00 in Ichthus met  ds. R. Wijnsma. 
  

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

Opbrengst collecten 
20 juni : de eerste (Kerk in actie) € 54,45 en de tweede (PGE) € 54,10. 
27 juni : de eerste (diaconie) € 54,20 en de tweede (PGE) € 49,60. 
  
Giften 
De wijkkas mocht het tweede kwartaal  € 855,00 aan giften ontvangen, waarvan € 135,00 voor het 
bloemenbusje. Heel hartelijk dank hiervoor.                        Namens de kerkrentmeesters, N. v.d. Kamp                   
                                                                                                                                      (penningmeester wijkkas) 
  

Bericht van overlijden van Tonnis (Tonnie) Poppema. 
Tonnie is geboren 27 maart 1936 en overleden 19 juni 2021. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring op vrijdag 25 juni 2021 in Ichthus.  
Wij wensen Jantje, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en verdere familie heel veel sterkte en 
moed toe in deze moeilijke tijd.                                                                                 Hennie Hendriks (scriba)  
  

Gezamenlijke zomerdiensten met de Kapel vanaf 11 juli 2021  
Door de coronamaatregelen kunnen we nog geen „volle kerkzaal” hebben.Voor de veiligheid van de 
bezoekers houden we de 1,5 meter afstand aan.  
Het is als volgt afgesproken, indien de dienst in Ichthus is, zijn Ichthus gemeenteleden welkom in de 
dienst en luisteren/kijken de Kapel gemeenteleden online mee.  Is de dienst in de Kapel, zijn Kapel 
gemeenteleden welkom in de dienst en luisteren/kijken de Ichthus gemeenteleden mee.  
De Schakel wordt tijdens de gezamenlijke zomerdiensten niet elke zondag uitgegeven. Als de dienst 



in Ichthus is, wordt een Schakel uitgereikt en als de dienst in de Kapel is, is er ook geen schakel.   
Op de volgende zondagen zijn de diensten:  
11 juli, Kapel  
18 juli, Ichthus  
25 juli, Kapel 
  1 augustus, Ichthus  
  8 augustus, Kapel  
15 augustus, Ichthus  
22 augustus, Kapel  
Allen, goede diensten toegewenst en een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks  
                                                                                                                                                                    (scriba)  
 

Ontmoetingen in de zomerperiode, komt u in Ichthus op de koffie?  
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. En ook op een 
ochtend in de week gaan de deuren van Ichthus weer wijd open. Iedere woensdagmorgen in de 
maanden juli en augustus van 10:30 uur tot 11:30 uur, schenken we koffie en thee met wat lekkers er 
bij. We zijn blij dat dit weer mogelijk is, maar we houden ons wel aan de regels die op dat moment 
nog gelden. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting. Wilt u wel graag komen, 
maar heeft u geen vervoer, dan mag u de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (06-
80042845) Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen weer velen 
te mogen begroeten. 
  
De laatste Terloops 
Het was in veel opzichten een bijzondere tijd. Al meer dan een jaar lang heeft het virus ons in zijn 
macht gehouden. Bij veel handelingen en bezigheden moesten we nadenken of het toegestaan is. We 
kennen allen de voorbeelden daarvan. 
De maatregelen waren noodzakelijk, maar heftig, en de negatieve gevolgen voor de kwetsbare 
mensen waren groot, de economische schade voor ondernemers soms desastreus.  Thuis onderwijs 
viel niet altijd mee voor de jonge gezinnen. Maar steeds hoorden we : Houd moed! 
Ook onder de gemeenteleden van Ichthus is er veel pijn en verdriet geweest de afgelopen tijd, maar 
er zijn ook veel goede dingen gebeurd en een aantal waren te lezen in deze rubriek Terloops.  
Er werd hierdoor de gelegenheid gegeven om iets met elkaar te delen, iets wat je beleeft of 
waardoor je geraakt bent. Een aantal gemeenteleden heeft hiervan gebruik gemaakt. 
Het was, zeg maar, inplaats van de koffiepraat van na de gewone kerkdiensten of rond andere 
ontmoetingen in Ichthus. Om zo ook op deze manier verbonden te blijven met elkaar. Hoe gaat het 
met mij? En wat ik beleef en hoe?  
Want elkaar ontmoeten en misschien ook wel inspireren door met elkaar te delen wat je beleeft, hoe 
je het beleeft en hoe het met je is, dat werd toch wel het meest gemist. De kerkdiensten waren on-
line te volgen, fijn dat onze techneuten dit zo geregeld hebben. 
Gelukkig is het nu de tijd dat we elkaar weer echt mogen ontmoeten, we kunnen allemaal weer de 
kerkdiensten bezoeken, we mogen weer zingen, als is het maar één lied, Gods Woord mag in Ichthus 
weer geopend worden. 
We hebben vanaf nu besloten om te stoppen met de wekelijkse rubriek Terloops. Maar natuurlijk 
blijft er in de Schakel ruimte voor het wel-en-wee van onze gemeente,  bemoedigende verhalen 
gedeeld kunnen er gedeeld worden. En zo blijft er plek waar ook de zorgen gedeeld kunnen worden, 
maar waar ook positieve belevenissen of verhalen te lezen zijn.  Dank aan allen die hebben 
meegewerkt, en ook voor de toekomst: Houd moed en heb lief!   



Informatie uitgedeeld op de camperplaats Emmen 
Deze maand, juni 2021, stonden er in totaal 370 campers op de camperplaats. In mei waren dat er 
200. 
Onderwerp van gesprek was veelal dat er in de pers heeft gestaan dat de camperplaats op de 
bestaande plek weggaat. Veel vragen. Wanneer, waarheen, komen er ook voorzieningen en wat gaat 
het kosten ….? ( boven €15 haken veel mensen af……).  
Weet u welk activiteit op plaats nr. 3 staat..? Dat is de wekelijkse vrijdagmarkt. Donderdagavond 
heeft vaak de meest bezette  
plaatsen.  
Waardering is er ook dat ruim 20 kerken een gezamenlijk folder aanbieden. Goede presentatie vanuit 
de kerken naar buiten. We veranderen elke keer de volgorde van inleggen van de folder zodat niet 
steeds zelfde folder op de laatste plaats komt. De waardering voor de camperplaats is van 7, 8 naar 
8,0 gestegen.                                                                                                     Hartelijke groet, Joop van  Luit 

 

 
  

 

 

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 6 augustus 2021 


