
De Schakel Zondag  28 november 2021     Week 48     Jaargang 26  

 
Begroeting:  Mevr. A. Misker en mevr. J. Strockmeijer 
Voorgangers:   Mevr. R. Dekker-Averesch 
Pianist:    Dhr. B. Melis 
Ouderling:   Mevr. E. Kemperink 
Diaken:  Dhr. F. Boerhof 
Lectrice/lector: Mevr. M. Altena 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  

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. J. en dhr. G. Geerlink, mevr. C. en dhr. J. Strootman  

en mevr. M. Hoving 
Wo:   19.30 uur Diaconie 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: familie Altena 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
  

Komende kerkdiensten 
Op 5 december in Ichthus om 10.00 uur met ds. P.E.G. Wiekeraad.  
 
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente  
gebracht worden naar:   
Mevr. B. van Veenen-Reis, Picardtstraat 26, 7815 VR Emmen. 
Mevr. G. Hassink-Budding, Oude Roswinkelerweg 25/9, 7822 AB Emmen. 
  

Bedankt 
Op zondag 14 november werden wij verrast met een prachtig boeket  bloemen. Het is fijn om te 
weten dat er in deze moeilijke tijd met ons wordt meegeleefd.  

 Een hartelijke groet van Ineke en Klaas Kamminga 
  

Bericht van overlijden 
Jannie Nieboer-Wubs, geboren 1 juli 1935 en overleden 13 november 2021. De begrafenis heeft 
19 november plaatsgevonden.  
Petronella (Nel) Stellingwerf-Kamphof, geboren 12 januari 1934 en overleden 15 november 2021.  
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Tonia Berends-Lunenborg, geboren 13 februari 1937 en overleden 17 november 2021.  
De dankdienst voor haar leven heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Wij wensen de  familie van Jannie, Nel en Tonia heel veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd. 
                                                                                   Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks (scriba)  
  
 



Opbrengsten collectes 
14 november: 1e collecte € 62,52 (diaconie) / 2e collecte € 53,55 (PGE) 
21 november: 1e collecte € 122,17 (diaconie) / 2e coll. € 109,20 (PKN) 
  
Collecte 5 december: Hulp vluchtelingen grens Polen/Wit Rusland 
Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-
Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels 
zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar.  
“Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens 
aankomen”, zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie. 
Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals 
water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama's. Migrantenkampen bij de grens zijn ontruimd 
en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en zonodig ook 
medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen.  
“Als christenen zijn we geroepen om barmhartigheid te tonen aan mensen in nood en voor hen te 
zorgen. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lot van hen die een nieuw leven zonder conflict, 
vervolging en ongelijkheid willen beginnen”, aldus Jurjen de Groot. Daarom aan u de vraag: wilt u de 
vluchtelingen in Wit-Rusland/Polen helpen. 
Uw bijdrage aan deze collecte is van harte welkom. Het College van Diakenen maakt ook namens de 
PGE een bedrag over.                                                                                                                     De diaconie 
  
Bedankt!  
Afgelopen week werden bij ons door NN bezorgd: 2 boodschappentassen vol producten  en een 
enveloppe met € 100,00. Verder volle spaarkaarten voor glazen bij Aldi. Heel veel dank hiervoor.  

Het team van „De Helpende Hand”  
  
Corona maatregelen 
Sinds 13 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Veel van de basisafspraken volgen 
wij nog steeds in Ichthus, maar het lijkt ons goed deze nog eens te noemen: 
- Handen desinfecteren bij binnenkomst 
- Dragen van een mond-neus masker bij in en uit gaan van de kerk, maar ook bij bewegingen tijdens     
   de dienst (bv de lector/lectrice) 
- Afstand houden en niet te dicht bij elkaar gaan zitten.  
- Ingetogen zingen 
- Goed ventileren, dat kan betekenen dat het fris is in de kerk, misschien wijs om de komende tijden  
   de jas bij u in de buurt te houden. 
Zo hopen we de kerk open te houden van iedereen, zonder aanmelden en coördinatoren.  
Mocht de persconferentie weer nieuwe maatregelen aankondigen zullen we deze toepassen.  
Hou ook de website in de gaten voor eventuele aanpassingen.  
Voor nu blijf gezond en pas goed op u zelf en elkaar.  

Namens de kerkenraad, Gea Dost (voorzitter)  
  
Gespreksgroep Bijbelse miniaturen  
Ook dit jaar organiseren we vanuit Ontmoeting en Inspiratie weer een gespreksgroep.  Het afgelopen 
jaar kwam een groep gemeenteleden bijeen om te spreken over het boekje Bijbelse miniaturen van 
dominee Carel ter Linden. We beperkten ons toen tot een selectie van verhalen uit het Oude 



Testament. Het komend jaar gaan we op verzoek van de deelnemers verder met dit zelfde boekje en 
dan met enkele verhalen uit het Nieuwe Testament.  
Door samen enkele van de Bijbelse ‘miniaturen’ te lezen, onze eigen gedachten daarover uit te 
wisselen en in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren en te bemoedigen.  
We komen vier dinsdagmiddagen bijeen in Ichthus van 15.00 tot  
uiterlijk 17.00 uur. NB Wanneer deelnemers alleen ’s avonds kunnen, kan er in overleg uitgeweken 
worden naar avonden. Ook is het mogelijk om bij voldoende belangstelling voor de middengroep een 
tweede groep te starten in de avonduren. Ook deelnemers uit andere wijken zijn welkom.  
Data: 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2022.  
We houden ons aan de Coronaregels en hopen en verwachten dat de bijeenkomsten doorgang 
kunnen vinden. Mocht dat niet het geval zijn, dan informeren we de deelnemers.  Aanmelding via de 
zuil in de hal van Ichthus of mail aan:  jlboeijenga@outlook.com of  via: 
geertenlenierenkema@gmail.com  
  
De Helpende Hand 
Beste gemeenteleden, allereerst hartelijk dank voor al uw giften en gaven voor de Helpende hand die 
we rond dankdag van u mochten ontvangen. 
Zoals u weet: de Helpende hand is er voor buurtgenoten uit de wijk Emmermeer die vanwege 
beperkte inkomsten behoefte hebben aan een extra voedselpakket. We delen deze doorgaans eens 
per twee weken uit aan gezinnen die zich daarvoor hebben aangemeld en gelet op hun inkomsten 
daarvoor in aanmerking komen. Soms is er ook sprake van een situatie waarbij voor een korte tijd 
extra hulp noodzakelijk is.  
Mocht u voor een voedselpakket in aanmerking willen komen of in uw omgeving iemand kennen die 
daaraan behoefte heeft, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via mevrouw F. Boerhof,  
telefoon 0591-611889.                                     Met vriendelijke groeten, het team van de Helpende Hand 
  
Herkerken: de toekomst van geloofsgemeenschappen  
Inmiddels hebben drie groepjes van gemeenteleden vanuit de diverse wijkgemeenten waaronder de 
onze drie keer met elkaar gesproken over hoe zij de toekomst van de kerk zien en waarop zij hopen.  
Het bleken informatieve en inspirerende gesprekken. Zie ook het uitgebreide verslag daarvan dat in 
„Op Weg” van december is geplaatst. We nodigen u van harte uit om daaraan ook deel te nemen. U 
kunt zich aanmelden bij Kor Louissen: kor.louissen@ziggo.nl of  bij geertenlenierenkema@gmail.com  
 
 
 
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 ? december 2021 


