
De Schakel Zondag  30 januari 2022     Week 5     Jaargang 26  

  
Voorganger:    Mevr. R. Dekker-Averesch 
Organist:  Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Mevr. F. Boerhof 
Lectrice/lector: Mevr. G. Warringa 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr. J. 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 
Zo: 11:00 uur koffie schenken: Dick en Gea Warringa 
Wo:     19.30 uur Kerkenraad 
Do:         8.30 uur Interieurverzorging: mevr. J.  Donker en mevr. N. van der  Kamp 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. M. Altena en Iena Pals 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
Zo: 11:00 uur koffie schenken: Frank en Alie Knigge 
  
Komende kerkdiensten 
Op 6 februari in Ichthus om 10.30 uur met ds. G. Kajim.  
 

Eerste collecte 30 januarii voor Wensambulance Noord Nederland 
Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de 
mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid te kunnen nemen van hun leven. Mensen die 
weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak 
nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. 
Door middel van begeleid ambulancevervoer wil deze stichting mensen uit Noord Nederland helpen 
zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste, indrukwekkende, ervaring aan het leven toe te 
voegen. Op zeze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ervaren 
ze een speciale dag. 
De stichting is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg. Met uw financiële 
bijdrage wordt het werk door de vrijwilligers mogelijk gemaakt ten behoeve van de ernstig zieke 
mensen. Van harte aanbevolen.                                                                                                   De diaconie 
  
De bloemen mogen met een groet van de Icthus-gemeente gebracht worden naar   
Mevr. R. Buwalda-de Lange en mevr. D. Wolters-Jager. 
  
Meeleven 
Martha Eggen is aan het revalideren na een val. Op dit moment in Assen, ze wacht op een plekje in 
Heidehiem. Wilt u haar een kaartje sturen? Het adres is:  
De Boshof, kamer 220, Beilerstraat 38, 9401 PM Assen. 
  



Hartelijk dank 
We ervaren heel veel aandacht, liefde en meeleven in de situatie waarin ons leven is terechtgekomen 
door gemeenteleden en daarbuiten. Als dit alles ook nog vergezeld gaat met een veelkleurig boeket 
bloemen wat we zondag ontvingen als groet en ter bemoediging is dat heel bijzonder. Dank voor dit 
alles.                                                                                                                                   Henk en Martha Altena 
 
Wisselende aanvangstijden diensten en koffiedrinken  
Beste gemeenteleden, de coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf zondag 30  januari 
is het weer mogelijk om met elkaar koffie te drinken na de dienst.  
Zoals vorige week is aangegeven, kunnen wij ook weer fysiek in de dienst zijn, van harte welkom om 
de dienst weer fysiek bij te wonen.  Weliswaar houden wij ons aan de coronamaatregelen: We blijven 
afstand houden en mondkapje dragen tijdens het lopen en handen desinfecteren.  
Het zal u inmiddels bekend zijn dat we, samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk vanaf 6 
februari gezamenlijk gebruik maken van de Ichthuskerk, informatie hierover hebben jullie per brief 
ontvangen via de post of mail. Dit houdt in dat we wisselende aanvangstijden per week hebben van 
de diensten. De éne week is de dienst om 09.00 uur en de andere week 10.30 uur.  De dienst van de 
gemeente Ichthus begint op 6 februari om 10.30 uur. De dienst op 13 februari begint dan om 09.00 
uur, enz. (even weken aanvang 10.30 uur en oneven weken 09.00 uur).  
Het zal wennen zijn voor beide gemeenten, we doen ons best om het in goede banen te leiden.  
In de dienst van 6 februari zal Jeltje Fransen bevestigd worden als diaken.   
Als de dienst om 10.30 uur begint, is het mogelijk om na de dienst koffie te drinken.  Allen van harte 
welkom in de diensten en bij de koffie!   
                                                 Namens de kerkenraad,  met een hartelijke groet, Hennie Hendriks (scriba) 
 
 

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 18 maart 


