
Zondag 14 november 2021 
Week 46 jaargang 24 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com  
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.   
******************************************************************************************************************** 
De dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dit via de 
website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl  U ziet daar op de “Home”  pagina de foto van 
Ichthus!  Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!)  
Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren. (Dit kan pas een paar 
uur na de dienst) 
  
Diensten in coronatijd.  
Nu de coronamaatregelen weer aangescherpt worden en het advies is om een mondkapje te dragen, 
verzoeken wij u/jou bij binnenkomst en het verlaten van de kerk weer een mondkapje te dragen.  
Ook willen wij u erop attenderen om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.  
We nodigen u van harte uit om de diensten bij te wonen. 
Ook blijft het mogelijk om de diensten online te volgen. Hartelijk dank voor uw/jouw medewerking.  
Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,  
Hennie Hendriks, scriba  
 
Begroeting:     Dames C. Bloemberg en Ingrid de Jong 
Voorganger:      Ds. W. de Groot 
Organist:     Dhr. H. Vink 
Ouderling:     Mw. J. Keim-de Wit 
Diaken:         Mw. G. Venema 
Lector:        Mw. Iena Pals 
Koster:      Dhr. R. Wanders 
Weekkoster:     Heren F. Knigge en J. Post 
  
Agenda: 
Di: 8.30 uur: Interieurverzorging: team 5 
Vrij: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 
Vrij: Schakel bezorgen: Dhr. D. Warringa 
Zo:  koffieschenken: Jan en Gré Venema 
  
Komende diensten:  
Di: 14.15 uur: Heidehiem, voorganger Ds. G. Kajim,  
organist de heer  R. Elling (Heilig Avondmaal) 
Zo: 21 november: Ds. J. de Valk-Boerma 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht  worden naar:     

  
Mevrouw I. Kamminga-Postema 
 en de heer E.J. Feunekes 
 
 
 
 

Opbrengst collecten: 
 1e collecte 31 oktober (NBG)  € 97,60  2e  € 84,20 (PGE) 
 1e collecte 7 november € 38,60 (KIA)   2e  € 27,45 (wijkkas) 
  
Koffie-ochtenden op woensdag van 10 tot 11 uur 
Iedereen is welkom 
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. 
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Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 16 november 2021                                                           
Beste gemeenteleden, 
De bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal.  
De volgende punten zullen aan de orde komen:                                             
 -Invulling vacature predikantsplaats Emmen-Zuid. 
Vervolgens zullen we met elkaar in overleg gaan over de samenwerking  wijkgemeente Emmen-Zuid 
en wijkgemeente  Ichthus.  
-Stand van zaken, gesprekken met de Christelijke Gereformeerde Kerk i.v.m. verkoop gebouw Ichthus 
en het samen gebruiken van het Ichthus. Hierbij is vanaf 20.30 uur een vertegenwoordiging  van de 
Christelijke Gereformeerd Kerk aanwezig.  
-Wat verder ter tafel komt en rondvraag.  
De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en we handhaven wederom de basisregels: 
1,5 meter afstand houden  
Het dragen van mondkapjes bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal. 
De handen desinfecteren.   
We blijven zoveel mogelijk zitten, we drinken koffie in de kerkzaal.  
Mocht de persconferentie van vrijdag 12 november weer aanleiding geven voor meer aangescherpte 
maatregelen, zullen wij u op de hoogte brengen via de website.  
Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba  
  
Bericht van overlijden van: 
-Klaas Feijen, geboren 11 december 1925 en overleden30 oktober 2021.  
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
-Jannes Harttekamp, geboren 20 maart 1933 overleden: 02 november 2021                                                                            
Wij wensen de beide families heel veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd. 
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks, scriba  
  
Helpende Hand 
Afgelopen zondag werd dankdag gevierd en ook de mantelzorg onder uw aandacht gebracht. Voor 
dankdag heeft u goed uitgepakt. We mochten aan geld meenemen € 58,00 ( papiergeld en 
collectemunten), verder een groot aantal producten die we kunnen weggeven. Lieve gemeente heel 
veel dank hiervoor 
-Via mevrouw Keim ontvangen van NN een bedrag van € 50,00. 
-Ieder jaar na de fruitoogst krijgen we een kist appels. Vorige week was het  zover en werd ons weer 
een kist appels gebracht. Heel veel dank hiervoor.                                                                                 
Wij wensen U een goede en gezegende dienst. 
het team van "De Helpende Hand " 
  
 
Verder leven met rouw 
Gespreksgroep over verlies en rouw 
Een gespreksgroep voor mensen die in de afgelopen jaren een naaste verloren aan de dood. In deze 
gesprekken willen we elkaar tot steun zijn, door te luisteren, te vertellen en ervaringen te delen. Na de 
eerste moeilijke tijd wordt het vaak stil om je heen. Je moet een ander leven opbouwen. Hoe doe je 
dat eigenlijk? 
Onderwerpen als Rouw, wat is het, hoe kom je moeilijke dagen door, omgaan met reacties uit je 
omgeving, rouw en geloof komen aan bod. Maar ook andere thema's worden besproken. 
Door-Elske Cazemier, predikant en Diny Panjer, diaken, begeleiden de gesprekken.  
De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag, van 14.30 - 16.15 uur, er is plek voor max. 7 mensen.             
De bijeenkomsten kunnen wat uitlopen.   
Data: 7 dec, 4 jan, 25 jan, 15 feb, 8 mrt, 5 apr. In de Schepershof, het Waal 400. Voor alle 
belangstellenden en leden van de Protestantse Gemeente Emmen.  
Inlichtingen en aanmelden: neem gerust contact op met ds Door-Elske Cazemier, 0591-547687 of 
predikant@pgemmenoost.nl. 
 
 
 
 
 



 
 
Besparen op belasting? 
Dat kan op eenvoudige wijze. Giften/collectegeld aan de kerk zijn aftrekbaar van de belasting. Via de 
vijfjarige schenkingsovereenkomst is iedere euro aftrekbaar en heeft u niet te maken met een 
drempel. Indien u die schenkingsovereenkomst nog dit jaar regelt dan kunt u uw kerkelijke bijdragen 
over 2021 nog volledig aftrekken. 
Voor meer informatie of aanmelden: even een mailtje naar info@pgemmen.nl of een telefoontje naar 
het Kerkelijk bureau (tel. 0591-622122) en het wordt geregeld. 
  
  
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
N. v.d. Kamp, tel. 640035  Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                             
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 26 november 
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