
De Schakel Zondag  10 oktober 2021     Week 41     Jaargang 26  

 
Begroeting:  Mevr. A. Misker en mevr. J. Strockmeijer 
Voorgangers:   Mevr. J. Keim-de Wit 
Organist:    Dhr. H. Vink 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Dhr. G. Fleming 
Lectrice:  Mevr. T. Luchies 
Koster:   Dhr. H. Wiersema 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa (ma) en dhr. H. Beukers (di-za) 
  
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 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: dhr. en mevr. Knigge  
Do:    8.30 uur  Interieurverzorging: mevr. T. Groenwold, mevr. A. van Vondel,  

mevr. G. Berends, mevr. J. Donker en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. A. Knigge 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken:  dhr. en mevr. Warringa 
  
Komende kerkdiensten 
Op 17 oktober in Ichthus om 10.00 uur met ds. J. de Valk-Boerma.  
 
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Dhr. Lanting en mevr.Van Klinken-Middel. 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van de Ichthus-gemeente mocht ontvangen.  
Ik hoop binnenkort de diensten weer te bezoeken.                                                        Rie de Vries 
  
Gebedsgroep Ichthus 
De gebedsgroep van Ichthus gaat op een andere wijze verder. 
Omdat een aantal leden van de groep zijn verhuisd en een aantal leden al op leeftijd zijn , heeft de 
groep besloten niet elke veertien dagen meer in Ichthus samen te komen.  
Ieder groepslid bidt nu thuis voor de gebedsverzoeken die u aanvraagt. 
U kunt uw gebedsverzoek kenbaar maken aan  de wijkouderling of een lid van de gebedsgroep. 
Hartelijke groet van de gebedsgroep:  
Alberta Haaksema, Hillie Klein, Rie de Vries, Johanna Keim, Riti Kleine Neerken en Tinka Drenthen. 
  
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. 
  
Werkgroep Taizé: vieringen voor het seizoen 2021 2022 
De afgelopen anderhalf jaar was het vanwege corona moeilijk om vieringen, in de stijl van de 
kloostergemeenschap van Taizé, te  
organiseren. Maar het kan nu weer en de Werkgroep Taizé Emmen, die ook de jaarlijkse reis naar 
Taizé organiseert, heeft 5 vieringen gepland. Steeds op zondagavond en steeds om 19.00 uur. Maar 
wel op verschillende locaties: 
- 17 oktober in de Opgang  
- 12 december in Ichthus  
- 20 februari in de Grote Kerk  
- 24 april en 7 juni in Stiltetuin „De StroetenHof” (Noordbarge). 
  
Website van de PG Emmen aangepast en uitgebreid 
De website van de Protestantse Gemeente Emmen is aangepast en uitgebreid met een uitgebreide 
agenda met daarin allerlei zaken die in de zes kerken en gemeenten plaatsvinden. En dat inclusief de 
kerkdiensten. De website is geen echte nieuws site, maar er is wel veel nieuws te vinden, al was het 
maar via tal van dagelijkse tweets die op de site te lezen zijn. En natuurlijk zijn er ook de directe 
‘verbindingen’ met alle gemeenten van de PG Emmen. Het adres van de site is www.pgemmen.nl.  
  
Appelgebakactie World Servants    
Beste mensen, misschien kent u ons nog wel: wij zijn Baukeline Hietland, Daphna Kajim en Mirte 
Kajim en wij gaan in de zomer van 2022 met World Servants naar Ghana. Afgelopen jaar hebt u ons 
allemaal gesteund bij onze geplande reis naar Bolivia, maar die ging helaas niet door. Dit jaar gaan we 
er weer voor en hopen we dus volgend jaar met de World Servants naar Ghana te gaan. Nog even ter 
introductie: World Servants is een christelijke organisatie waarmee jongeren vanuit Nederland over 
de hele wereld via bouwprojecten in ontwikkelingslanden de wereld veranderen en zelf veranderen. 
In Soamsobigi in Ghana gaan we met de lokale bevolking en partnerorganisatie AG Care een 
schoolgebouw met drie klaslokalen en een kantoortje bouwen. We hopen zo bij te dragen aan beter 
onderwijs. Een groot deel van het geld van vorig jaar mogen we weer voor deze reis gebruiken. Toch 
moeten we bij elkaar nog enkele duizenden euro’s bij elkaar zien te sparen. Daarvoor zullen we het 
komende seizoen enkele acties organiseren. En de eerste actie staat voor de deur: de 
appelgebakactie. Wij bakken in de weekenden van 16 en 23 oktober appeltaart van de plaat. Per 
stukje appeltaart kost het 2,- euro. Bestellen kan via worldservantsemmen@gmail.com. Graag 
aangeven voor welke zaterdag u appelgebak bestelt en hoeveel stukken u wilt bestellen. U kunt uw 
bestelling op beide zaterdagen afhalen tussen 16-18 uur in de Opgang. Als dat echt niet lukt, 
bezorgen wij de bestelling die avond bij u thuis. U kunt uw bijdrage achteraf overmaken op ons 
rekeningnummer, dat u bij de taart zult ontvangen. Alvast bedankt voor uw steun en bestellingen! 
  

V&T lezing:  woensdag 13 oktober 2021, 15.00 uur Schepershof 
De gemeentedichter van Emmen, Bertus Beltman, heeft speciaal voor ons een nieuw programma 
opgesteld. Hij neemt ons mee in de wereld van de poëzie, zoals een dichter dat doet. Bertus vertelt 
en spreekt samen met ons over het onderwerp: wat kan poëzie betekenen in tijden van onzekerheid 
of crisis. 



Het wordt een middag om nieuwe dingen te horen en samen te ontdekken wat deze tijd met ons 
doet/heeft gedaan. U bent hartelijk welkom, deze lezing is voor iedereen toegankelijk, geen 
toegangscode vereist in de kerk. 
  
De ongelooflijke podcast Andries Knevel (EO) en Wilfred Kemp (KRO NCRV) 
De Ongelooflijke Podcast is een Podcast over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger 
Nederland. Op de site van de PG Emmen steeds de laatst gemaakte uitzending. 
De Nederlandse televisie bestaat 70 jaar, en dat betekent dat er ook al 70 jaar religie op tv te zien is. 
In de laatste aflevering van de Ongelooflijke Podcast een gesprek met twee presentatoren én 
theologen die al decennia religieuze programma's op tv maken: Wilfred Kemp van de KRO-NCRV en 
Andries Knevel van de EO. De een katholiek, de ander protestant, en samen goed voor ruim 50 jaar 
religieuze televisie. Wat hebben zij in die jaren zien veranderen op het gebied van religie, en is 
televisie zelf niet mede-verantwoordelijk voor de secularisatie? Een duik in de geschiedenis die ons 
ook een hoop leert over deze tijd.  
Journalist David Boogerd in gesprek met Andries Knevel en Wilfred Kemp over hun meest 
memorabele tv-fragment, religie als postzegelverzameling en het vinden van God in de 
secularisatie. Het adres van de site is www.pgemmen.nl.  
 
 

Gegeven 
  

   Alleen wie het gegeven is 
   hij kan het woord verstaan. 

   Er zijn er die onvruchtbaar zijn 
   omwille van mijn naam. 

  

  Wie oren heeft, hij luistere! 
   Ik geef u goede raad: 

   verkoop wat gij bezit en kom, 
   volg mij met woord en daad. 

  

  Alleen te zijn, geloven dat 
   zo leven vruchtbaar is: 

   een dwaasheid als de Heer ons niet 
   tot levend voorbeeld is. 

  

  Alwie zich zo verliezen durft 
   zal delen in zijn dood 

   en als een bron van vreugde zijn 
   voor anderen in nood. 

  

  Dankt God die alle leven schept, 
   de Bron van vruchtbaarheid, 

   die mensen door zijn Geest bezielt 
   en op zijn wegen leidt. 

  

(Gezangen voor Liturgie 404) 
  



 
 
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 15 oktober 2021 


