
De Schakel Zondag  12 augustus 2021     Week 37     Jaargang 23  

 

 

Voorganger:    Mevr. J. Keim-de Wit 
Organist:  Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. B. Beukers 
Diaken:  Dhr. G. Fleming en mevr. M. Hut 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Coördinatoren: Mevr. M. Hut en mevr. E. Kemperink 
Weekkosters:  Dhr. en mevr.  Venema 
  

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 
Do:      8.30 uur Interieurverzorging  dames A.Sijbom,  J. Donker en N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. D. Warringa 
  

Komende kerkdiensten 
Op 19 september in Ichthus om 10.00 uur met ds. W. de Groot.    
  

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

Opbrengst collecten 29 augustus en 5 september (Rensenpark) 
De opbrengst van de dienst op 29 augustus is voor de eerste collecte € 113,30 (diaconie) en de tweede € 

105,40 (PGE).. 
De opbrengst van de openluchtdienst in het Rensenpark is € 688,40. De Derde Helft van stichting FC 
Emmen Naoberschap gaat hiervan activiteiten organiseren waarbij (oudere) mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. 
  
Bedankt 
Lieve mensen, namens mijn moeder Jantje Poppema wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten 
die ze nog steeds ontvangt na het overlijden van mijn vader. Ze is blij verrast met de mooie en lieve 
woorden. Zelf kan ze helaas op deze manier niet bedanken door de dementie. Wanneer iemand een 
kaart stuurt met een adres kan ik samen met haar eens een kaart terug sturen. Nogmaals hartelijk 
dank. Een vriendelijke groet van Jantje Poppema en Karin de Jong-Poppema.  
  
Bericht van overlijden  
Geertje Kuipers-Pot, geboren 2 augustus 1927 en overleden 2 juli 2021.  
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Frederik (Freek) Roelofs, geboren 24 april 1941 en overleden 18 augustus 2021. 
De afscheidsplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Roelofje (Roelie) van Faassen-Olijve, geboren 7 juli 1945 en overleden 26 augustus 2021. 



De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden  
Grietje Geesje Koops-Aikes, geboren 12 maart 1931 en overleden 30 augustus 2021.  
De afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft 6 september jl. plaatsgevonden.   
Wij wensen de familie van Geertje Kuipers-Pot, Freek Roelofs, Roelie van Faassen-Olijve en  Grietje 
Geesje Koops-Aikes heel veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd.  

Namens de gemeente, Hennie Hendriks (scriba)  
 

Ontmoetingen door de week: woensdagmorgen  van 10 tot 11 uur 
Ook in de maanden september en (bij voldoende belangstelling) in oktober staat van 10-11 uur de 
koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige 
ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden.  
We hopen dat velen aan deze uitnodiging gehoor geven.  Wilt U graag komen, maar heeft U geen vervoer, 
dan mag U de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (tel. 647677  of 06 80042845). We 
hopen weer velen te mogen begroeten. 

  
Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden.  
Ook in de maanden september en oktober worden er iedere woensdagmorgen koffie-ochtenden 
georganiseerd.  
We vragen voor enkele data nog mensen die een keer willen helpen: kopjes klaar zetten en koffie 
schenken, afwassen en opruimen. De opgave lijst ligt in de hal op het ronde tafeltje.  

Organisatie: Gea Warringa 
  
De Helpende Hand 
Komende vrijdag 17 september maken we weer bakken klaar die daarna door een paar heren aan 
huis bezorgd worden. We hebben momenteel 14 gezinnen. Door onze "corona" regeling delen we 
dus maar 1x per maand uit , hierdoor is er geen vaste dag dat we op ons uitdeelpunt zijn waardoor er 
ook geen nieuwe meldingen kunnen plaatsvinden.   
De volgende uitdeeldatum wordt vrijdag 15 oktober 2020.  
Denkt U ook aan onze mand in de hal? Wij kunnen echt wel producten gebruiken als het maar 
houdbaar is. Wat we krijgen hoeven we niet te kopen en dat zorgt weer dat onze kas op peil blijft.  
Alvast bedankt voor Uw inbreng.  
Via Nolly kregen we afgelopen week € 50,00 van NN en via mevr. Keim van NN € 10,00. Heel veel 
dank hiervoor.   
Wij wensen U een goede en gezegende dienst.                      Het team van „De Helpende Hand”  
  
Bonhoeffer – Wie ben ik? 
Op dinsdag 14 september 2021 zal alsnog de voorstelling ‘Wie ben ik” van Kees van der Zwaard in de 
Grote Kerk plaatsvinden. Deze voorstelling stond al in 2020 gepland in het kader van de herdenking 
van 75 jaar Vrijheid Emmen. Door corona kwam het tot uitstel. We zijn als Inspiratieplein erg blij dat 
deze boeiende voorstelling alsnog door kan gaan. 
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiepte Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van 
Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd 
gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.  
Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson 
Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en overgave aan zijn ouders, zijn 
vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten. 
In de Grote Kerk (op het Marktplein) op 14 september 2021 om 20.00. Toegangsprijs is € 7,50, 



betaling bij voorkeur met PIN. 
Reserveren via inspiratieplein@grotekerkemmen.nl of telefonisch 06 28 04 67 47. 
  

Seniorenmidweek 
Het vakantiebureau organiseert in samenwerking met het RCN een midweek voor ouderen. Deze 
vakantie vindt plaats van 6 tot 10 december, op drie verschillende locaties: De Jagerstee in Epe 
(Gelderland), De Flaasbloem in Chaam (Noord-Brabant), en de Potten in Offingawier (Friesland). De 
week is bedoeld voor ouderen met een klein sociaal netwerk, en een smalle beurs die al jaren niet op 
vakantie zijn geweest. 
Ouderen kunnen door de diaconie worden aangemeld, in een groep met begeleider, maar er zijn dit 
jaar ook enkele individuele plekken beschikbaar. Aanmelden kan tot 1 oktober. 
Meer informatie, het aanmeldingsformulier en de voorwaarden vindt u op: 
hetvakantiebureau.nl/seniorenmidweek. 
U kunt ook informatie aanvragen bij Geb en Ria Bril (632106), Dick en Gea Warringa (647677) en 
Tineke Seigers (620300). 
 
Israël producten in Emmen 
Hallo, ik ben Sandra Snippe en ik ben sinds kort Israël consulente voor het Israël producten centrum 
in Nijkerk. Israël is zo belangrijk voor ons christenen en mijn hart ligt er al van jongs af aan. Het is 
geweldig om me op deze manier voor het land in te kunnen zetten.   
Als consulente verkoop ik food en non-food uit Israël. Ik heb enkele producten op voorraad en op 
afspraak kunt u eens een kijkje komen nemen. Maar ook heb ik de producten in een eigen webwinkel 
gezet. Deze vindt u op www.israelproductenemmen.nl. Het aanbod is ruim en verrassend. Liever 
door de catalogus bladeren? Ik stuur u graag een exemplaar toe. 
In de regio Emmen zal ik de bestelling persoonlijk bij u komen brengen.  

Hopelijk tot snel, Shalom, Sandra Snippe (Tel.: 06 – 28 318 394) 
  
 

 

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 15 oktober 2021 


