
De Schakel Zondag  19 augustus 2021     Week 38     Jaargang 23  

 

Voorganger:    Ds. W. de Groot 
Organist:  Dhr. H. Vink 
Ouderling:   Mevr. J. Keim 
Diaken:  Dhr. G. Fleming en mevr. G. Dost 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Coördinatoren: Mevr.  G. Dost en Mevr. A. Wubs  
Weekkosters:  Dhr. H. Beukers en dhr.  J. Bal 
  

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:       8.30 uur Interieurverzorging mevr. en dhr. Geerlinks, mevr. en dhr. Strootman  

en mevr. Hoving 
Wo:     8.30 uur Tuingroep 
Wo:   19.30 uur Kerkenraad 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
  

Komende kerkdiensten 
Op 26 september in Ichthus om 10.00 uur met ds. G. Kajim en ds. J. de Valk-Boerma en medewerking 
van ZinQ.   
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar dhr. en mevr. 
Kroeze, en dhr. Pinkster. 
 

Verhuisd 
Mevr. H. van Klinken-Middel ( Warmeerweg 6 ) is verhuist naar de Zuidermarke, Kamer A19,  
Wilhelminastraat 8c , 7811 JN Emmen. 
 
Huwelijksjubileum 
D.V. zijn zaterdag 18 september 2021 onze ouders Isebrand en Anny Kroeze-Lubberts 40 jaar 
getrouwd (Vossepad 360, 7822 BG Emmen). Wij zijn erg blij en danken God dat hen dit geschonken is. 
In gedachten zingen we met hen mee lied 245 uit het liedboek: ‘k Wil U o God! Mijn dank betalen, U 
prijzen in mijn avondlied.                                                          Namens de kinderen, Alie van Dijken-Kroeze 
  

Startdienst Ichthus 
Op 5 september was er de openluchtdienst voor alle wijken van PG Emmen, met als thema 
„ontmoeten”. Op zondag 26 september, de startdienst van onze gemeente hopen we elkaar weer te 
ontmoeten en dan in Ichthus. Een viering waarin ‘verwondering, kijken om ons heen’ centraal staat. 
Het zangkwartet ZinQ onder begeleiding van Bart Trip zal haar muzikale medewerking verlenen. Een 
goede start hopelijk voor ongetwijfeld een spannend en boeiend jaar, dat we als Ichthusgemeente 
voor de boeg hebben. 
  

 
 



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 (telefoon 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 in oktober iemand die een keer wil helpen: kopjes klaar 
zetten en koffie schenken, afwassen en opruimen. De opgavelijst ligt in de hal op het ronde tafeltje.  

Organisatie: Gea Warringa 
 
Gemak dient de mens 
Onlangs hebben de lezers van OP Weg een groen formulier ontvangen waarop ze het kerkelijk bureau 
konden machtigen het abonnementsgeld van het kerkblad te incasseren. Daaraan is massaal gehoor 
gegeven. Veel mensen onderkennen het gemak van een doorlopende machtiging en het biedt veel 
voordelen. Het voldoen van het abonnementsgeld kan niet worden vergeten, het is voor de kerk 
kosten besparend en voor de vele vrijwilligers minder tijdrovend. Reden genoeg dus om een 
incassomachtiging af te geven.  
Mocht u uw machtigingsformulier kwijt zijn dan is één telefoontje (622122) of een e-mailtje 
(info@pgemmen.nl) met uw naam en adres voldoende om u een machtigingsformulier toe te 
zenden. Als u dat groene machtigingsformulier terugzendt dan heeft u jaarlijks veel leesplezier 
zonder er verder iets voor hoeven te doen. Gemak dient de mens. 
  
Oecumenelezing: 21 september 2021  
Op dinsdagavond 21 september 2021 wordt om 19.30 uur in de Grote Kerk te Emmen de 
Oecumenelezing gehouden. Deze lezing wordt ieder jaar door het Inspiratieplein van de Grote Kerk in 
overleg met de Raad van Kerken georganiseerd. De spreker voor dit jaar is Leo Fijen, theoloog en 
hoofd levensbeschouwelijke programma’s KRO-NCRV. 
Het thema van de lezing is: Kerken na corona – hoe verder. Door vergrijzing worstelen kerken al jaren 
met ontkerkelijking en krimp. Door Corona is dat proces versneld. Immers veel kerken in Emmen zijn 
gedurende lange tijd gesloten geweest voor publiek. De R.K.-kerken bleven wel open, maar het aantal 
bezoekers was beperkt, samenzang was verboden. Kerkgangers zijn eraan gewend geraakt om vanuit 
de woning de kerkviering te volgen via internet, al of niet met beeld. Komen ze nog wel terug? Hoe 
breng je die bezoekersstroom weer op gang? Moeten we misschien op zoek naar een nieuwe manier 
van kerk-zijn. En hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Aanmelding is verplicht via mail: 
inspiratieplein@grotekerkemmen.nl o.v.v. naam en telefoonnummer.  De toegang is gratis. Er wordt 
aan het eind een collecte gehouden. De opbrengst is bestemd voor Stichting Leergeld Emmen.  
  
Nazomerconcert Jan Lenselink + Martine Salomons: 24 september 
In december gingen de kerstconcerten van Martine Salomons en  
Jan Lenselink helaas door corona niet door. Daarom geven ze nu op 24 september een 
nazomerconcert. Het wordt een afwisselend  
concert in verschillende genres. Martine en Jan zijn beide in diverse stijlen thuis dus het beloofd een 
afwisselend concert te worden.  



Klassiek, musical, luister en geestelijk repertoire, alles komt voorbij. Ze hopen dat iedereen die in 
december al een kaartje gekocht heeft daar te zien! 
Ze zullen 2 concerten geven: om 19.00 uur en om 20.30 uur in de Opgang aan de Mantingerbrink. 
Omdat er weer wat meer publiek in de zaal mag zijn er nog kaarten beschikbaar. Kaarten kosten  
€ 10,-- en je kunt deze online reserveren op: info@martinesalomons.nl . 
 

Gisteren, vandaag en morgen  

Wanneer wij God wat vragen 
Zal Hij ons dan verstaan 

Want wij vragen soms heel veel 
En we willen dat het volgens ons plan zal gaan 

 
Maar het is niet aan ons 

Dat de gebeden worden verhoord 
En soms komt het wel later 

Maar anders dan we het hadden verwoord 
 

God kan ons verstaan 
Hij luistert naar ons 

Hij kent de verlangens van ons hart 
Hij laat het niet ongestoord 

 
Hij wil er voor ons zijn 

In alles in ons leven 
Maar de gebedsverhoring kan anders gaan 

Dan dat we dachten te beleven 
 

God Hij houdt van ons 
Hij zal in alles voor ons zorgen 

In alles zal Hij dat doen 
Dat deed Hij gisteren 

Maar ook vandaag en morgen  

 (Miranda Vlieland) 
 

 

 

 
 

 

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 


