
Zondag 20 februari 2022 
Week 8 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:  Dhr. en mw. Fransen 
Voorganger:   Ds.  J. de Valk-Boerma 
pianist:   Dhr. B. Melis    
Ouderling:  Mw. E. Kemperink 
Diaken:   Dhr. G. Fleming       
Lector:   Mw. G. Venema 
Koster:   Dhr. J. Venema      
Weekkoster:              Heren H. Beukers en J. Bal 
Koffieschenken: Dames J. Boeijenga en N. v.d. Kamp 
  
Agenda: 
Vanavond 19.00 uur in de Grote Kerk: Taizé dienst 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Wo:  8.30 uur: Interieurverzorging: team 4 
Vrij: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 
        Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 
  
Komende diensten  
Zondag 20 februari 09.00 uur: Mw. Dekker-Averesch 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht worden naar: 
de heer en mevrouw Dijkema en mevrouw A. de Jonge-Mones. 
 
Bedankjes 
-Hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag 6 februari van de Ichthus gemeente kreeg.                                                                                               
Hartelijk groet van H. van Klinken-Middel. 
 
-Tot onze grote verrassing ontvingen wij van Ichthus een prachtig boeket bloemen. Dank daarvoor! 
Hartelijke groet Ate en Roelie de Jong 
 
-Lieve mensen van de Ichthus gemeente, 
Het heeft even geduurd, maar ik ben weer thuis, heel blij en dankbaar. Ben heel erg verwend met 
prachtige bloemen en heel veel mooie lieve kaarten en telefoontjes. Dat heeft me heel goed gedaan, 
te weten dat er zoveel mensen aan me dachten. Nogmaals mijn hartelijke dank. Ik heb nog veel 
therapie en moet flink oefenen, maar ik doe mijn best. En lieve hartelijke groet, Martha Eggen. 
 
-Zondagmorgen werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen.. 
Onze hartelijke dank daar voor. 
Het gaat met Gerrit weer de goede kant op. Het lopen gaat steeds beter. 
Bij onze dochter in Beverwijk is de ziekte op dit moment rustig. Met onze schoondochter gaat het 
gelukkig weer stukken beter. 
Een hartelijke groet. Gerrit en Albertje Everhardus 
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Uitnodiging gemeenteavond 2 maart 2022  
Beste gemeenteleden, 
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de gemeenteavond op:   
Woensdag 2 maart a.s. om 19.30 uur in Ichthus.  
De bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal.  
Agenda:  

1. Opening/ welkom   

2. Vaststellen agenda  

3. Mededelingen  

4. Invulling vacature predikantsplaats Emmen-Zuid. 

5. Het gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk met de Chr. Geref. Kerk 

6. Begroting 2022 PGEmmen  

7. Rondvraag  

In de pauze drinken we koffie in d’Zeihuuvzaal.  
Graag ontmoeten we elkaar op woensdag 2 maart.  
Met een hartelijke groet, 
Namens de kerkenraad, 
Hennie Hendriks, scriba  
 
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 

Bericht van overlijden van: 
Johan Lanting, wonende Burg. Tijmesstraat 5A, geboren 8 juni 1946 en overleden 4 februari 2022.  
De dankdienst voor zijn leven vond plaats op vrijdag 11 februari in Ichthus en was ook online te 
volgen.  
We wensen Rika, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd. 
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks-Niers, scriba  
 
Ik geloof in de Opstanding: Liederen voor 40-dagentijd gezocht! 
Zoals al eerder in de Schakel onder de aandacht gebracht, zijn Frans Gerrit van Zwieten en Bé 
Hoeksema in samenwerking met Ontmoeting en Inspiratie bezig met het project ‘Ik geloof in de 
opstanding’. Geïnspireerd door Anselm Grün verstaan we daarbij Opstanding niet alleen als de 
opstanding van Jezus, maar veel breder: aanwezig in de hele schepping op aarde en ook in onszelf. 
Te denken valt dan aan opstandingservaringen van nieuwe moed na een diep dal, van opstaan 
letterlijk of figuurlijk uit ziekte en verdriet, van toekomst zien wanneer die ver weg leek, van nieuwe 
liefde uit een periode van liefdeloosheid, van nieuwe vriendschappen uit eenzaamheid, of van de 
natuur die weer opstaat in de lente en ga zo maar door. Misschien kent u die diepe ervaringen van 
opstanding wel in uw eigen leven. Ervaringen die u in aanraking kunnen brengen met de bron van 
opstanding, met God, maar niet noodzakelijk. En misschien past of hoort daar voor u wel een bepaald 
lied bij, religieus of niet religieus, klassiek of modern, uit het liedboek of uit andere liedbundels. Het 
leek ons mooi om die liederen van u te ontvangen, eventueel met uw persoonlijke verhaal erbij. De 
bedoeling is dan dat we in de zes diensten van de veertigdagentijd en de Paasdienst deze liederen 
een plek geven, bijvoorbeeld als lied van bezinning aan het begin van de dienst. U kunt uw liederen 
mailen naar: gerritdokter@hotmail.com of g.c.kajim@hetnet.nl. Alvast heel hartelijk dank! 
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Paasgroetenactie 
Op 20 februari NA de dienst en op 27 februari VOOR de dienst kunt u weer kaarten meenemen voor 
de Paasgroetenactie. 
Zet uw naam en groet  op de kaart en lever deze kaart(en) UITERLIJK zondag 6 maart weer in Ichthus 
in. Alle ingezamelde kaarten worden centraal door de ZWO naar Kerk in Actie verstuurd. 
U plakt alleen nog een postzegel op de dubbele kaart die de gedetineerde naar iemand kan sturen. 
Verdere aanwijzingen en ideeën voor een groet zijn bij de kaarten verkrijgbaar. 
De gedetineerden zijn ontzettend blij met dit stukje medeleven in de Paastijd. 
Alvast, ook namens hen, bedankt voor uw medewerking. 
  
Zendingsbusjes 40 dagentijd voor SOUPKITCHEN Namibië 
Volgende week worden de busjes weer uitgedeeld en volgt meer informatie hierover. 
De ZWO commissie 
 
Beheer Ichthus 
Vele jaren is Rinus Wanders ons aanspreekpunt geweest voor het reserveren van zaalruimtes in 
Ichthus.  Nu alles verandert door de samenwerking in het gebouw met de CGK heeft Rinus 
aangegeven het beheer liever niet meer te willen doen. Bij deze willen wij hem hartelijk bedanken voor 
zijn tijd en inzet voor Ichthus en de Ichthus gemeente. Rinus blijft nog wel als koster en cameraman. 
Het reserveren van de ruimtes wordt vanaf nu overgenomen door Gea Dost. 
Wilt u een ruimte reserveren in Ichthus dan kunt u contact opnemen via telefoon of Whatsapp: 06 
42101077 of per mail via gerard.gea@kpnmail.nl. 
De CGK heeft een digitale agenda die wij nu ook gebruiken. De agenda is in te zien 
via https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=ulhr9b8oned5rmsgo2tfplet6o@group.calend
ar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam  De link zal ook op de website geplaatst worden. 
 

Tulpenactie World Servants 
Wij, Daphne, Baukeline en Mirte, gaan komende zomer met World Servants naar Malawi om daar de 
plaatselijke bevolking van Chankhomi klaslokalen te bouwen. Omdat mogelijk te maken halen wij via 
acties geld op. We hebben al een paar succesvolle acties achter de rug en zijn goed op weg. Mede 
dankzij uw fantastische steun op allerlei manieren. Hartelijk dank daarvoor. Onze volgende actie is 
een tulpenactie. Prachtige tulpen, goede export kwaliteit van de speciaalzaak, waarmee u het voorjaar 
en vrolijkheid in deze tijd in huis haalt. En dat alles voor de prijs van 5 euro voor een bos van 10 
tulpen, voor twee bossen betaald u 9,50 euro en voor drie bossen 13 euro. 
U kunt uw bestelling tot en met woensdag 2 maart doorgeven op: worldservantsemmen@gmail.com. 
Graag daarbij uw naam, adres, postcode en telefoonnummer vermelden. Uw bestelling kunt u op 
zaterdag 5 maart ophalen tussen 10.00 en 13.00 uur bij de Opgang, Mantingerbrink 199, of, als dat 
niet lukt wordt deze bij u thuis bezorgd. Alvast heel hartelijk dank voor uw steun en bestelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 18 maart  
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