
De Schakel Zondag  2 januari 2022     Week 1     Jaargang 26  

  
Voorganger:    Mevr. J. Keim-de Wit 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Mevr. M. Hut 
Lectrice/lector: Mevr. Iena Pals 
Koster:   Dhr. H. Wiersma 
Weekkosters:  Mevr. Post en dhr. R. Wanders 
  
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. M. Hoving, mevr. J. en dhr. G. Geerlinks en  

mevr. C. en dhr. J. Strootman 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. J. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. L. Beuker 
  
Komende kerkdiensten 
Op 9 januari in Ichthus om 10.00 uur met majaoor Sj. van Hese.  
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Mevr. Veen en dhr. R. Wanders.  
  

Nieuwjaarswens 
Lieve gemeenteleden, het is een goede gewoonte om elkaar rond de eerste dienst van het nieuwe 
jaar te ontmoeten en een gelukkig nieuw jaar te wensen. Helaas zijn we dit jaar niet fysiek bij elkaar 
en kunnen we niet samen koffiedrinken. 
Toch wilde de kerkenraad dit moment niet voorbij laten gaan en wil zij ons allemaal een mooi 2022 
wensen, waarin vertrouwen, openheid en omzien naar elkaar een plek krijgen en we als Ichthus, in 
alle veranderingen, een huis voor onze ziel mogen blijven. 

Met een hartelijke groet, de kerkenraad 
  
Vakantie ds. Kajim 
Gerben Kajim heeft vakantie van 3 tot en met 9 januari. U kunt in voorkomende gevallen contact 
opnemen met de scriba, Hennie Hendriks.  
  
Bedankt (1) 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en voor de bloemengroet op zondag de 
19e namens u allen.                                                              Met hartelijke groet, Bonnie Kip-van Oosten 
  
Bedankt (2) 
Aangenaam verrast was ik dat afgelopen zondag de bloemen van de kerk bij mij gebracht werden. 
Heel hartelijk dank daarvoor.                                                                                        Joke Feitsma-Dokter 



 Kerst?  
Kerst is weer voorbij en 2022 heeft zijn intrede gedaan. De kerstboom van afgelopen jaar  (hoop dat 
U er met plezier naar gekeken hebt) werd gesponsord door de boekenmarkt.  
Wij wensen U een gezond en liefdevol 2022 toe.                                             De boekenmarktcommissie 

 

Bericht uit de gemeente 
Lieve mensen van Ichthus, langs deze weg willen wij, Henk & Annelies, jullie het volgende laten 
weten. 
Jarenlang zijn wij met veel plezier en de nodige inzet onderdeel geweest van de Ichthusgemeente in 
Emmermeer. Maar in de afgelopen jaren zijn wij ons steeds meer thuis gaan voelen in de kerk waar 
onze dochter Doreen al eerder naar toe is gegaan, de Stadskerk Emmen, voorheen de Vrije Baptisten 
Emmen. Het is best een hele stap en het kost ons ook enige moeite om Ichthus los te laten, al gaat 
dat nooit helemaal; het is een heel wezenlijk deel van ons leven geweest. De dierbare contacten die 
we hebben opgebouwd blijven. 
Toch hebben we besloten dat we ergens een keuze moeten maken en dit betekent dat we ons 
officieel gaan laten uitschrijven bij de PGE en aansluiten bij de Stadskerk. Voor velen kan het idee 
bestaan dat we allang ‘over’ waren maar we hebben dit ‘officiële’ moment eigenlijk tot nu toe steeds 
voor ons uitgeschoven… 
We zijn de Ichthusgemeente heel dankbaar voor de afgelopen ca. 30 jaar! Lief en leed hebben we 
gedeeld, we weten ons opgebouwd en bemoedigd dmv allerlei kringen, diensten en contacten. Ook 
onze kinderen, Doreen en Matthijs, hebben een goede tijd gehad in Ichthus. Ons geloof in onze God, 
Jezus en de Heilige Geest heeft heel veel meer vorm gekregen en dàt zal ons ook nooit meer loslaten, 
daarvan zijn we overtuigd. Graag willen wij jullie hiervoor van harte bedanken. 
Ten slotte we willen jullie veel geloof, hoop en liefde wensen en bovenal Gods onmisbare zegen. We 
zien elkaar vast nog, we zijn Emmermeer immers niet uit.  
‘May the road rise to meet you.  
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face, 
the rain fall soft upon your fields 
and until we meet again, 
may God hold you in the palm of His hand.’  
(Ierse reiszegen)         Hartelijke groet, Henk Schiere & Annelies Alons 
 
 
Ik Geloof in de Opstanding 
Allereerst een Gelukkig Nieuwjaar gewenst! 
Rond 2015 ben ik (Frans Gerrit van Zwieten) in de leer geweest bij Anselm Grün een geestelijk leider 
in Duitsland.. Het komt erop neer dat volgens hem de Opstanding in de hele schepping op aarde 
aanwezig is. Uiteraard in het heel bijzonder de Opstanding van Christus. 
Je kunt de schepping lofprijzen of vragen of het beter kan als het niet goed met ons gaat. 
Ik heb twee liederen gevonden die actueel zijn wat betreft dit thema. Deze zondag luisteren we naar 
Psalm 80  „O God van Jozef leid ons verder”. Het lied is 3000 jaar oud en gezongen in de tempel van 
Salomo. Toch hebben de eerste twee verzen een hoge actualiteit. 
Daarom luisteren we nu naar die verzen  
Over enkele weken zingen/luisteren we op de rand van de dienst naar Lied 929. Nog maar  kort 
geleden gecomponeerd. Hier komt de Opstanding ,in de natuur, als beweging aan de orde. De 
tekstschrijver raakt in vervoering omdat zij daarin haar schepper herkent. 



Bé Hoeksema is inmiddels solidair mee gaan doen en Ontmoeting en Inspiratie sluit zich aan. 
Voor opmerkingen en suggesties staan  we open.          Frans Gerrit van Zwieten en Be Hoeksema 
                                                                                  Correspondentieadres: Gerritdokter@ hotmail.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 21 januari 


