
Zondag 13 februari 2022 
Week 7 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!)  
*************************************************************************************************** 
Begroeting:  Dames D. Baas en E. Veerbeek 
Voorganger:   Ds.  P.E.G. Wiekeraad   
organist:   Mw. J. Bartelds      
Ouderling:  Mw. B. Beukers      
Diaken:   Dhr. H. Beukers         
Lector:   Mw. J. Keim-de Wit 
Koster:   Dhr. R. Wanders       
Weekkoster:              Dhr. en mw. Venema 

  
Agenda: 
Wo:  8.30 uur: Interieurverzorging: team 3 
Wo: 13.30 uur: Vergadering pastoraat 
Vrij: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 
        Schakel bezorgen: Mw. A. Knigge 
  
Komende diensten  
Zondag 20 februari 10.30 uur: Ds. J. de Valk-Boerma 
 

De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht worden naar: 
 
de heer en mevrouw Everhardus 
en 
de heer en mevrouw de Jong 
  
 
 

 
 
 
De collectes zijn vandaag voor diaconie en PGEmmen.                                                                                                                                                                 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. “collecte 13 februari Ichthus” 
 
Opbrengsten collecten in de kerk: 
25 dec: 1e €  24,00 2e € 13,60 
26 dec: 1e €    8,00 2e €   9,30 
2 jan:    1e €  26.20 2e €   7,25 
9 jan:    1e €    6.10 2e € 14,50   
23 jan:  1e €  57,45 2e € 58,20 
30 jan:  1e € 105,20 2e € 53.75 
6 febr:  1e €   94,00  2e € 67.35 
 
  

 

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


Boekenmarkt 

Jammer, jammer, maar wij hebben moeten besluiten de boekenmarkten na de rommelmarkten ook op 
te heffen. Met veel plezier hebben  we deze nog jaren gehouden en daarmee enkele goede doelen 
kunnen steunen.   
Het geld wat nog over is zullen we binnenkort gaan verdelen en natuurlijk hoort U daarna van ons 
welke doelen we hebben bedacht. 
U allen nog bedankt voor Uw steun in welke vorm dan ook. 
De boekenmarktcommissie 

Bedankje 

Bij deze wil ik jullie allemaal laten weten dat ik met de laatste fase van mijn herstel bezig ben. Bijna 
een jaar ben ik bezig geweest na mijn val. Ik wil iedereen bedanken voor de kaartjes/telefoontjes en 
bloemen die ik heb ontvangen, het geeft mij een warm gevoel waarvoor veel dank.  
Groetjes Dinie Wolters.  
  
40-dagentijd kalender 
Graag wijzen wij u op verschillende kalenders die u in de 40-dagentijd (die 2 maart begint) kunt 
gebruiken om bewust toe te leven naar Pasen. De PKN Nederland gebruikt het thema “Alles komt 
goed?!”  Kosten € 1,00 per stuk 
Via Magazine Petrus van de PKN wordt dezelfde kalander en thema gebruikt maar is er mogelijkheid 
de kalender online te lezen als u uw mailadres invult op de website 
Tearfund biedt de kalender met het thema “Onderweg” aan voor € 4,50 per stuk, of voor € 2,50 
digitaal te volgen. 
Hieronder de verschillende websites: 
https://www.protestantsekerk.nl/bestellen/thema/pasen/Veertigdagentijdkalender | Petrus 
(protestantsekerk.nl)             
https://www.tearfund.nl/ (kies voor “doe ook mee” en dan voor “Ik wil de veertigdagenkalender lezen”)                                                          
Een goede tijd voor Pasen toegewenst. De ZWO-commissie 

Kerkbalans 
Volgens de administratie van kerkbalans blijkt dat nog niet alle papieren kerkbalans-toezeggingen zijn 
ingeleverd. 
Een verzoek aan contactpersonen en/of gemeenteleden deze zo snel mogelijk in te leveren bij H. van 
der Kamp, Walstraat 49 
De kerkrentmeesters. 
  
Seniorenvakanties en vakanties met zorg 
Het Vakantiebureau verzorgt gedurende het hele jaar op enkele mooie locaties in 
Nederland vakantieweken met een speciaal karakter. De gasten zijn vooral mensen die dagelijks 
enige of meer aandacht, zorg of begeleiding nodig hebben en om die reden niet meer met een 
“normale” vakantiereis mee kunnen.  
Zoals het nu lijkt, verwachten we dat enkele vakantieweken dit jaar door kunnen gaan. Op de website 
van het Vakantiebureau  www.hetvakantiebureau.nl  is daarover meer en actuele informatie te lezen. 
De nieuwste vakantiegids is hier aan te vragen, maar ook op de leesplank in de kerk liggen deze 
folders en gidsen. De Vakantiegids 2022 is eveneens telefonisch aan te vragen  0343 – 74 58 90  
De contactpersonen van Emmen kunnen u er ook alles over vertellen. Zij brengen u graag een folder 
over de mogelijkheden die er zijn, over de vakanties voor onze vitale senioren, en voor hen die meer 
zorg of aandacht nodig zijn. 
Contactpersonen voor Emmen: Geb en Ria Bril, 0591-632106, Tineke Seigers, 0591-620300,                       

Dick en Gea Warringa, 0591-647677. 

  

Zondag 20 februari 19.00 uur: Taizé-gebed in de Grote Kerk 
Zondagavond 20 februari zal er een Taizégebed plaatsvinden in de Grote Kerk voor heel Emmen. Het 
Taizé-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en 
de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. 
Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raken zal, ook als u er voor 
het eerst bij bent.  We hopen u zondag 20 februari te ontmoeten! 
  
 

https://www.protestantsekerk.nl/bestellen/thema/pasen/
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Helpende Hand                                                                                                                                                                  
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 “ 

 
 
 
 
 
 
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  
 
 
 

 
  

NL15 RABO 0114 5357 36 

t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. “collecte 13 februari 
Ichthus” 
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