
Zondag 12 december 2021 
Week 50 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) 
  
Begroeting:     Dames D. Baas en J. Fransen 
Voorganger:      Ds. G. Kajim 
Pianist:     Dhr. B. Melis  
Ouderling:     Mw. J. Keim-de Wit 
Diaken:         Dames G. Venema en M. Hut 
Lector:      Mw. J. Keim-de Wit 
Koster:      Dhr. J. Venema  
Weekkoster:     Heren H. Beukers en J. Bal 
  
Agenda: 
Do:   9.00 uur: Interieurverzorging: team 4 
Vrij: Schakel vouwen:: N. van der Kamp 
        Schakel bezorgen: H. v.d. Kamp 
Komende diensten: 19 december ds. W. de Groot 
     
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht  worden naar:    
De heer A. Bosma en de heer W. Bakker 
  
Opbrengst collectes: 
28 november: 1e € 37,75 (diaconie) 2e € 39,20 PGEmmen) 
  5 december: 1e € 103,30 (Noodhulp Vluchtelingen, 2e €  51,45 (Wijkkas) 
 
Verhuizing  
Na 58 jaar aan de Meidoorn te hebben gewoond, ben ik verhuisd. 
Mijn nieuwe adres vanaf 4 december is: 
“De Meerstede “ Nijkampenweg 135, 7815 GE Emmen. 
Hartelijke groet, Annet Hartman - van der Hoek 
 
Bedankje 
Lieve mensen van Ichthus, 
Onze dank voor de hartverwarmende reacties, kaartjes, telefoontjes en appjes die wij hebben mogen 
ontvangen na de ziekenhuis- en verpleeghuisopname van Gerrit. Dit heeft ons zeer goed gedaan. 
Ook willen wij jullie hartelijk bedanken voor de enorme mooie bos bloemen, die wij namens de kerk 
mochten ontvangen. 
Op dit moment zit Gerrit nog voor revalidatie in verpleeghuis Weidesteyn in Hoogeveen. Wij hopen dat 
dit voorspoedig verloopt en dat hij snel weer naar huis mag. 
Warme groet, Gerrit en Albertje Everhardus 
  
Bericht van overlijden van: 
-  Mw. Doornbos-Van der Zweep, wonende in Heidehiem, geboren 9 oktober 1926 en  overleden op             
1 december 2021. 
- Mw. Annegien (Annie) Leferink-Sierink,  wonende in de Holdert, geboren 25 juni 1926 en 
overleden op 3 december 2021. In verband met de coronamaatregelen heeft de begrafenis in besloten 
kring plaatsgevonden. De dienst was donderdag 9  december om 10.30 uur in Ichthus.  
- Dhr. Johannes (Johan) van Breeden, wonende in Heidehiem, geboren 18 juni 1932 en overleden 
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op 3 december 2021. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 9 december om 13.30 uur 
in het uitvaartcentrum het Oeverse Bos in Emmen.  
Wij wensen de  familie van mw. Doornbos, mw. Leferink en dhr. van Breeden heel veel sterkte en 
moed toe in deze moeilijke tijd. 
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks, scriba  
 
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. 
In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen 
boodschappen zien van oude bijbel verhalen. Het gaat over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach 
Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus. We lezen en bespreken vooral de verhalen 
over het leven van Jezus. Bekende verhalen dus waarbij we als deelnemers aan de gespreksgroep 
samen met Ter linden nagaan of en hoe deze verhalen ook nu nog van betekenis zijn voor ons leven 
en de wereld van vandaag. En daarmee zijn het verhalen voor nu. 
Carel ter Linden zegt het zo: ‘Bijbelse verhalen zijn geen verslagen van bepaalde gebeurtenissen. Het 
gaat ons om verborgen boodschappen in verhaalvorm, waarmee men elkaar in het oude Israël in 
moeilijke tijden bemoedigde, bouwstenen voor het leven die vaders en moeder aan hun kinderen 
meegaven’.  
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 
Gespreksleiding: Geert Renkema) 
We beginnen de eerste keer met de Inleiding van het boekje. Daarna gaan we verder met de verhalen 
over Jezus en we nemen enkele hoofdstukjes te beginnen met hoofdstuk 47. We bepalen dan samen 
welke verhalen we de drie keren erna centraal gaan stellen. 
Het is handig wanneer u bij deelname het boekje in bezit heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
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 
DOET U OOK MEE? 

Kerstnachtdienst online 
Aanstaande dinsdag zal er weer een persconferentie zijn. Dan zal duidelijk worden of de avond-
lockdown verlengd zal worden of niet. Dan zal ook duidelijk zijn, of de dienst van kerstavond 24 
december, die we dit jaar vieren met en in de Kapel, door kan gaan met mensen in de kerk of niet. 
Maar wat de uitkomst ook zal zijn, voor leden van Ichthus zal de kerstavonddienst een online-dienst 
worden. Als er wel mensen in de kerk kunnen zijn, zullen dat, net als bij de zomerdiensten, alleen 
leden van de Kapel zijn. Als er geen mensen in de kerk kunnen zijn, is het ook een online dienst. 
Eventueel samen met de Opgang. In de volgende Schakel houden we u op de hoogte van de precieze 
stand van zaken, maar het leek ons in ieder geval goed om alvast mee te delen dat de 
kerstavonddienst voor leden van Ichthus een online-dienst zal zijn. 
 
Helpende Hand                                                                                              
Via Emmy Vos ontvangen van fam. K. een gift van  € 50,00               
Via de heer Keim ontvangen van NN een gift van € 100,00. Heel veel dank hiervoor. 
 

Taizégebed vanavond, 12 december gaat niet door.                                                                                                            

In verband met de coronamaatregelen is besloten om de Taizéviering van 12 december om 19.00 uur 

in Ichthus niet door te laten gaan. Zondag 20 februari 2022 zal het volgende Taizégebed 

plaatsvinden. 

mailto:jlboeijenga@outlook.com
mailto:geertenlenierenkema@gmail.com


Rectificatie                                                                                                                                                                     

In het artikel over de World Servants staat helaas een fout. De ophaaltijd op zaterdag 18 december 

moet zijn: 11.00-13.30 uur  in plaats vanaf 10.00 uur. 

De Grote Kerk groen gekleurd op vrijdag 10 december. 
Vrijdag 10 december zal de toren van de Grote Kerk in Emmen groen verlicht zijn. Hiermee sluit zij 
aan bij de oproep van INLIA en de Vereniging van Asieladvocaten aan alle kerken en instanties in 
Nederland om op deze datum, de Dag van de Mensenrechten, de gebouwen/kerken groen te kleuren, 
uit protest tegen de behandeling van vluchtelingen aan de Wit-Russisch/Poolse grens en uit 
solidariteit met de Poolse grensbewoners, die een groene lamp in hun raam hebben staan als teken 
dat vluchtelingen daar terecht kunnen.                                                                                                              
Contact: Joke Brederveld, scriba wijkgemeente Grote KerkEmmen.nl 
email: scriba@grotekerkemmen.nl Tel: 0591-222159/06-12030449 
 
Levering kerkblad pas donderdag 
De drukker van “Op Weg” heeft aan het Kerkelijk Bureau laten weten dat de levering van Op Weg 
deze keer later is dan we gewend zijn. Als gevolg van het coronavirus (ziekte van medewerkers plus 
quarantainesituaties) kampt de drukker deze week namelijk met een groot tekort aan medewerkers. 
Ook de productie van ons kerkblad loopt vertraging op. 
Daarom wordt “Op Weg” pas op donderdag 16 december geleverd. Het betekent voor ons dat de 
hoofdbezorgers op donderdag 16 december ná 14.00 uur het kerkblad kunnen ophalen bij het 
Kerkelijk Bureau. Daarna kunnen de hoofdbezorgers pas zorgen voor verdere verspreiding aan de 
bezorgers.  Gerrit Jan Hietland, Kerkelijk Bureau 
 
 
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 24 december 
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