
  
Zondag 16 januari 2022 week 3 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.   
 
  

Zondag 16 januari: oecumenische viering in de Pauluskerk. 
In Op Weg heeft u kunnen lezen van de gezamenlijke oecumenische viering van de Protestantse 
gemeente Emmen en de Goede herder Parochie, op Zondag 16 januari 10.00 uur in de Pauluskerk. 
Deze viering, met als thema is “Licht in het duister”, is voorbereid door de werkgroep oecumenische 
viering. Medewerking van het Bernarduskoor en leden van de werkgroep. Voorgangers zijn pastoor 
Stiekema en Janneke de Valk-Boerma. In de Pauluskerk is het mogelijk voor een beperkt aantal 
mensen (50) de viering fysiek mee te maken. Hierbij de volgende informatie: In verband met de 
coronamaatregelen is het noodzakelijk om u voor deze viering aan te melden. Dit kunt u als volgt 
doen: Op maandagmiddag (13.30 uur-15.30 uur) en op woensdagmorgen (9.30 uur-11.30 uur) kunt u 
bellen naar het secretariaat aan de Weerdingerstraat 33, tel. 0591-612504) of langsgaan (ingang aan 
de zijkant). Of een mail sturen naar pauluskerk.emmen@outlook.com. Let op! U moet wel aangeven 
met hoeveel personen u wilt komen en aangeven of u uit één huishouden bent. Op deze manier 
kunnen er 50 mensen de viering bijwonen.  

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 14 januari 18.00 uur.                                                     
Meldt u zich niet van te voren aan en gaat u naar de kerk dan kan het zijn dat we u moeten 
teleurstellen. Dit willen we graag voorkomen. Mocht u niet gaan en de viering toch willen volgen, dan 
kan dat helaas niet rechtstreeks, maar na de viering wordt de viering zo snel mogelijk op YouTube 
geplaatst. U gaat naar de site van YouTube ( https://www.youtube.com/) en typt in de zoekbalk: 
pastoor Stiekema en dan komt u bij de viering terecht. Wij hebben u/jou uitgenodigd stil te staan uit bij 
de vraag: ‘Wat is een lichtpunt geweest in de afgelopen tijd of zie je voor je als lichtpunt?’. Stel je weet 
dat of ziet dat het niet voor je en je wilt dat delen zodat we het een plek kunnen geven in de viering, 
mail dan naar Janneke de Valk-Boerma, jannekedevalkboerma@gmail.com of bel: 64567 
 
Weekkoster: Heren H. Beukers en J. Bal 
  
Agenda: 
Wo: 8.30 uur: Interieurverzorging: team 4 
Vrij: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp  
Schakel bezorgen: Mw. G. Wanders 
  
Komende diensten (online): Ds. G. Kajim 
 
De collecte is vandaag voor De Helpende Hand. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
Het rekeningnummer daarvan is: NL20 RABO 0373 7371 06 t.n.v. Diaconie Ichthus-Emmermeer,  
onder vermelding van: t.g.v. “De Helpende Hand “                                                
  
Bedankje 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die zondag, 9 januari, bij ons gebracht werden. Ook worden 
de kaartjes, telefoontjes en bezoekjes zeer gewaardeerd. 
Hartelijke groeten, Johan en Rika Lanting 
  
Helpende Hand                                                                                                                                                                        
Beste mensen,                                                                                                                                                                                       
Met ingang van januari 2022 hebben we een ander banrekeningnummer. Wij gaan om kosten te 
besparen meeliften met de Diaconie.                                                                                                               
Het rekeningnummer daarvan is: NL20 RABO 0373 7371 06 t.n.v. Diaconie Ichthus-Emmermeer, 
onder vermelding van; t.g.v. “De Helpende Hand “                                                                                
Wij hopen dat U ons blijft steunen en danken u bij voorbaat voor Uw giften.                                                                       
Het team van de Helpende Hand. 
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Volgende week zondag 
De dienst van volgende week zondag 23 januari zal in het teken staan van de afsluiting van de week 
van gebed voor de eenheid en van het danken van de vrijwilligers van het jeugdwerk voor hun 
jarenlange inzet voor het jeugdwerk van Ichthus. Het afgelopen jaar is met pijn in het hart besloten om 
te stoppen met het jeugdwerk vanuit Ichthus en het is meer dan passend om de vrijwilligers nu nog 
eenmaal in het zonnetje te zetten. Aan de dienst zal Hans Vliegenthart meewerken. Ds. Gerben Kajim 
zal voorgaan in de dienst. 
  
Zondag 6 februari 
De kerkenraad deelt mee dat in de dienst van zondag 6 februari Jeltje Fransen bevestigd zal worden 
in het ambt van diaken. Mooi dat mensen ook in deze tijd betrokken willen zijn bij diaconie en kerk. 
Ook in deze dienst zal ds. Gerben Kajim voorgaan. 
  
Voor beide diensten bent u van harte welkom. Zoals het er nu uitziet online, maar voor de actuele 
situatie is het goed de website en Schakel in de gaten te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 21 januari  
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