
De Schakel Zondag  26 september 2021     Week 39     Jaargang 26  

 
Voorgangers:   Ds. J. de Valk-Boerma en ds. G. Kajim   
Organist:  Dhr. B. Trip 
Ouderling:   Mevr. A. Wubs 
Diaken:  Mevr. M. Hut en dhr. H. Beukers 
Lectrice:  Mevr. D. Post 
Koster:   Dhr. J. Post 
Coördinatoren: Mevr. B. Beukers 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 
Wo:    8.30 uur Interieurverzorging mevr. G. Venema, mevr. G. Warringa en mevr. J. Donker 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. T. Boerhof 
  

Komende kerkdiensten 
Op 3 oktober in Ichthus om 10.00 uur met ds. G. Kajim.   
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar   
mevr.de Vries en mevr. Hoekstra. 
 

Versoepeling coronamaatregelen in de diensten 

Vanaf zaterdag 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. In de kerkenraad hebben we 
hierover gesproken en hebben vastgesteld een aantal versoepelingen te handhaven met ingang van  
zondag 26 september.  
De kerkzaal blijft nog wel de huidige indeling behouden. Volgens de nieuwe maatregelen zouden we 
de 1,5 meter afstand kunnen opheffen, maar we blijven deze afstand nog hanteren, zodat eenieder 
die dat wenst in de gelegenheid te stellen afstand kan houden.  
 Uw naam wordt niet meer genoteerd bij binnenkomst. 
Voor a.s. zondag zijn er nog coördinatoren ingeroosterd, maar met ingang van zondag 3 oktober is er 
geen coördinator meer ingeroosterd en kunt u zelf plaatsnemen in de kerkzaal.  We mogen weer 
zingen met elkaar, de predikant geeft dit aan. De lectrice/lector leest de schriftlezing weer.  De 
collectemanden blijven in de hal staan.  
Mochten er weer wijzigingen zijn, dan wordt u  op de hoogte gesteld.  
Namens de kerkenraad wens ik u allen goede diensten toe voor de komende tijd.         

                                 Met een hartelijke groet, Hennie Hendriks (scriba)  
  
Meeleven                                                                                                                                                                     

Mevrouw Rineke van Duijvenbode is vorige week aan haar knie ge-opereerd. Ze had gehoopt dat ze 

alweer thuis zou zijn, maar dat is helaas tegen gevallen. Ze is nu voor revalidatie in verpleegtehuis 

Weidesteyn (kamer 533), Dr. G.H Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen.  

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x1380365126286204406&id=YN8000x1380365126286204406&q=Verpleeghuis+Weidesteyn&name=Verpleeghuis+Weidesteyn&cp=52.72692108154297%7e6.462409973144531&ppois=52.72692108154297_6.462409973144531_Verpleeghuis+Weidesteyn


Bedankt 
Zondag 12 september stond daar ineens een mevrouw (gezicht bekend, naam vergeten, sorry) voor 
mijn deur met een mooie bos bloemen en dat namens de Ichthuskerk. Wat een verrassing. Doet toch 
even goed. Hartelijk dank en ik heb er van genoten.                                    Geeske Doeve-Egberink 
  
Opbrengst collectes 12 en 19 september 2021 
12 september: eerste € 66,50 (diaconie) en de tweede € 66,95 (PGE) 
19 september: eerste € 97,40 (KiA) en de tweede € 70,00 (PGE) 

 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. 
  
Boekenmarkt 
Het mag weer. Zaterdag 9 oktober a.s. houden we weer onze boekenmarkt. We zijn open tussen 
9.00-14.00 uur.   
We hebben in de verkoop diverse boeken, CD's, DVD's LP's en legpuzzels. Voor ieder wat wils zoals U 
ziet. Na het schuifelen en zoeken een beetje bijkomen, dat kan in onze „resto-hoek” onder het genot 
van koffie,thee of limonade al of niet met koek.  
We hopen dat velen van U onze markt een bezoek brengen zodat we weinig overhouden maar des te 
meer "Euros " verdienen, waarmee we goede doelen kunnen steunen. Graag tot ziens.  

                                                                          De boekenmarktcommissie  
  
Vacature predikantsplaats in wijkgemeente Emmen-Zuid  
Geachte College, Hiermee willen wij u informeren over de richting waarin een oplossing wordt 
gezocht voor het vervullen van de vacature in de wijkgemeente Emmen-Zuid die vanaf 14 februari 
2021 is ontstaan door het vertrek van ds. Fischer.  Omdat onze predikant, ds. Kajim,  werkzaam is in 
de wijkgemeente Emmen-Zuid en in de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer  zoeken deze 
wijkgemeentes  samen naar een oplossing. Dit heeft geleid tot de volgende voornemens: 
Er komt een pastoraal team bestaande uit de predikanten Kajim en de Valk-Boerma, aangevuld met 
een tweetal kerkelijk werkers, die tezamen 1,0 fte invullen. Dit team is in beide wijken werkzaam. 
Hierbij wordt per doelgroep het pastoraal werk verdeeld over de verschillende teamleden. Als 
doelgroepen denken we aan: jeugd en jongeren, de middengroep en de ouderen.   
Het ligt in de lijn der verwachting dat de samenwerking tussen beide wijkgemeentes de komende 
jaren geïntensiveerd zal worden. Mogelijk leidend tot de vorming van één nieuwe wijkgemeente. 
Welke vorm dit krijgt is mede afhankelijk van de brede ontwikkelingen binnen de Protestantse 
gemeente van Emmen. 
Deze voornemens houden in dat de predikantsvacature van 0,7 fte, die was ontstaan door het 
vertrek van ds. Jan Fischer, wordt ingevuld door twee kerkelijk werkers, die samen dan 1,0 fte 
invullen. Dit voornemen moet in verband met de consequenties  voor de formatie en voor de  
 
 



begroting van de PGE eerst nog worden voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters.  Indien 
het CvK kan instemmen met dit voornemen zullen wij een definitief voorstel bij u indienen. 
Wij vertrouwen dat wij u voorlopig voldoende hebben geïnformeerd. Hartelijke groet, Namens de 
moderamina van de wijkgemeentes Emmen-Zuid en Ichthus-Emmermeer, Gerben Kajim.  
 

 

 

God zorgt 

Geef uw zorgen maar over aan God 
Want Hij wil u nabij zijn in dit leven 
En zal u alle steun en sterkte geven 

Hij blijft steeds bewogen met uw lot. 
 

Breng al uw problemen bij de Heer 
Hij weet alles van uw bestaan 
En blijft altijd met u begaan 

Zijn grote liefde keert steeds weer. 
 

God houdt van u en blijft u nabij 
Weet, Hij is een en al ontferming 
En neemt u in Zijn bescherming 

Hij blijft bij u en gaat u nooit voorbij. 
 

God zij dank voor alle goede zorgen 
Waarmee Hij een ieder wil omgeven 

Dat wij Zijn geboden mogen nastreven 
En Hem loven, elke nieuwe morgen. 

 
 
 

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 


