
Zondag 23 januari 2022 week 4 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 
 
Betreft: Coronamaatregelen.  
Beste gemeenteleden, 
De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf a.s. zondag 23 januari is het mogelijk om 
50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. U/jij bent dan ook van harte welkom in de 
dienst. 
Het advies is om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen in de kerk en bij het 
verlaten van de kerkzaal. Tijdens de dienst is het dragen van een mondkapje niet nodig. We blijven de 
1,5 afstand hanteren. Zingen is ook weer mogelijk, weliswaar ingetogen.  
Dinsdag 25 januari is er weer een persconferentie, mochten er wijzigingen zijn, we houden u/jou op de 
hoogte via de schakel en de website.   
Namens de kerkenraad wens ik u goede diensten toe.   
Met een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  
 
 
Voorganger:   Ds. G. Kajim     
Organist/pianist:  Dhr. Vliegenthart      
Ouderling:  Mw. E. Kemperink      
Diaken:   Mw. Dost          
Lector:   Mw. A. Knigge 
Koster:   Dhr. A. de Jonge       
Weekkoster:     Heren D. Warringa en A. de Jonge 
  
Agenda: 
Do:  8.30 uur:   Interieurverzorging: team 5 
Vrij: 13.30 uur: Schakel vouwen: Iena Pals en mw. G. Strootker 
                     Schakel bezorgen: dhr. D. Warringa 
  
Komende diensten  
30 januari: Mw. R. Dekker-Averesch 
De geplande dienst met zang en gebed op dinsdag 25 januari om 14.15 in Heidehiem 
met als voorganger Ds. J. de Valk- Boerma, gaat niet door i.v.m. met de lockdown. 
 

  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht worden naar:  
 
de heer en mevrouw Altena 
en 
mevrouw H. Bosma-Alberts. 
  

 
 
 
 
 
 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com
http://www.ichthus-emmermeer.nl/


 
Ik Geloof in de Opstanding 
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 je gaat. 
Ik heb twee liederen gevonden die actueel zijn wat betreft dit thema. Met Nieuwjaar luisterden 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 hebben we naar deze 
verzen geluisterd 
Deze week zingen/luisteren we op de rand van de dienst naar Lied 929 “ Zoals de regen onverwacht 
een moede aarde op nieuwe krachten brengt “ 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. Het is 
de bedoeling om, na overleg, te komen tot een project dat loopt t/m Pasen. 
Voor opmerkingen en suggesties staan  we open. 
Frans Gerrit van Zwieten en Bé Hoeksema 
Correspondentieadres: Gerritdokter@ hotmail.com     
 
 
Beste gemeenteleden, 

Graag geven wij u een update van de ontwikkelingen rond het invullen van de vacature van ds. 

Jan Fischer. We hebben eerder bericht gedaan, hoe we die vacatures gezamenlijk als PG Emmen-

Zuid en Ichthus in willen vullen. Ook is bericht dat we dat willen doen in de vorm van 1,5 fte kerkelijk 

werker(s). Waarschijnlijk zal daarvan 1,0 fte specifiek voor Emmen-Zuid en Ichthus beschikbaar zijn 

en 0,5 fte Emmenbreed ingezet worden, met name in het pastoraat aan ouderen. De precieze 

invulling daarvan zal in de toekomst duidelijk worden. De kerkelijk werkers zullen samen met de 

predikanten Janneke de Valk-Boerma en Gerben Kajim een team vormen dat inzetbaar is in beide 

wijken. Daarbij is er ruimte om extra aandacht te geven aan de Middengeneratie, zoals ook in de 

toekomstvisie als wenselijk naar voren is gebracht. De Algemene Kerkenraad (AK) heeft besloten dat 

er naast de te benoemen kerkelijk werkers  een jeugdwerker zal blijven voor 0,5 fte. 

De afgelopen maand is er een sollicitatiecommissie gevormd bestaande uit Gea Dost en Geert 

Renkema vanuit Ichthus, Hennie Haan en Gerrit Jan Hietland vanuit de Opgang, Annie Bos vanuit de 

overige wijken en Gerben Kajim. In de eerste bijeenkomst van deze commissie bleek dat een 

onderdeel van het benoemen van kerkelijk werkers is, dat aan u als gemeente gevraagd wordt om 

eventuele namen van kerkelijk werkers aan te dragen. Bij deze dus de vraag aan u allen: als u namen 

van kerkelijk werkers kent, die u geschikt acht voor het werken in Ichthus en Emmen-Zuid, voor 

pastoraat, maar ook beleidsmatig meedenken en inzet in bijvoorbeeld het kringenwerk, dan kunt u die 

namen doorgeven aan de voorzitter van de commissie: Geert Renkema, 

geertenlenierenkema@gmail.com. Voor overige vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 

Gerben Kajim, g.c.kajim@hetnet.nl of 06 30546911.  

 
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. 

  
Aktie Kerkbalans januari 2022 
Aan hopelijk alle gemeenteleden is een brief/mail uitgegaan over de Aktie Kerkbalans. 
De (papieren) brieven zijn vorige week bezorgd, gedeeltelijk via Op Weg. 
Via de computer zijn de mails over de Aktie Kerkbalans uitgegaan op donderdag 13 januari 2022. 
Alle gemeenteleden waarvan het mailadres bekend is bij het Kerkelijk Bureau, krijgen hun brief van 
Aktie Kerkbalans via de mail toegestuurd. Maar…. bij sommigen komt de mail niet aan in de inbox, 
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maar in de spam/ongewenste post.  Dat heeft te maken met de beveiligingsstatus van uw eigen mail. 
Dus, mocht het zo zijn dat u uw mail over de Aktie Kerkbalans niet in uw inbox vindt, controleer dan 
uw spam/ongewenste post of de mail daarin verzeild is geraakt. Mocht er nergens een mail te 
bekennen zijn, laat het ons gerust weten. Stuur een mail naar info@pgemmen.nl met uw naam en 
postadres, dan sturen we alsnog een papieren versie van de Aktie Kerkbalans naar u op. 
Kerkelijk Bureau PG Emmen, Gerrit Jan Hietland 
  
 
 

Stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de Ichthuskerk aan 
de Christelijk Gereformeerde Kerk Emmen. 
Op 16 november jl. hebben we u middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de voorgenomen verkoop van de Ichthuskerk. 
Twee gemeenteleden hebben op de brief gereageerd en met hen is contact opgenomen om de 
vragen te beantwoorden. Verder heeft de kerkenraad geen reacties ontvangen en is de commissie 
verder gegaan met de gesprekken met de CGK. 
Door de coronapandemie heeft het hele proces nu ruim twee jaar geduurd en is het tijd om door te 
gaan met de laatste fase vóór de verkoop: het starten van de proefperiode. 

 
De proefperiode start op zondag 6 februari. In overleg met de vertegenwoordigers van de CGK 
hebben we gemeend de aanvangstijd van de diensten wekelijks te wisselen. Dat is misschien 
verwarrend, vooral in de begin periode. Voornaamste reden om dit op deze manier in te richten is het 
contact met u. Als we wekelijks wisselen, kunnen we één keer in de twee weken samen koffie drinken, 
en mogelijk samen lunchen. Want wát er ook verandert, we blijven samen komen in Ichthus en elkaar 
daar ontmoeten. 

 
In de komende periode zullen de kosters, agendabeheerders betrokken worden bij het proces en zal 
kennismaken volgen om zo de start van het samen gebruiken van het gebouw goed te laten verlopen.  
De mensen van de CGK kijken erg uit naar het samenkomen in de Ichthuskerk. En ook voor onze 
gemeente is het goed dat we in Ichthus kunnen blijven. 
Zo kunnen we samen in één gebouw doen wat beide gemeentes graag willen. Luisteren naar God’s 
woord, gemeente zijn en elkaar blijven ontmoeten. 

 
Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad 
Gea Dost, voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
Iena Pals tel. 618687  Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                              
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 18 maart  
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