
Zondag 27 februari 2022 
Week 9 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 A. Misker en J. Strockmeijer 
Voorganger:   Mw. Dekker-Averesch 
Organist:   Dhr. H. Vink   
Ouderling:  Mw. J. Keim-de Wit 
Diaken:   Mw. G. Venema      
Lector:   Mw. G. Warringa 
Koster:   Dhr. J. Venema      
Weekkoster:              Heren D. Warringa en A. de Jonge 
Koffieschenken: n.v.t.  
  
Agenda: 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Di:   14.00 uur: Moderamen 
Wo: 19.30 uur: Gemeenteavond 
Do:  8.30 uur: Interieurverzorging: team 5 
Vrij: Schakel vouwen: dames I. Pals en E. Veerbeek 
        Schakel bezorgen: dhr. H. v.d. Kamp 
  
Komende diensten  
Zondag 6 maart 10.30 uur: ds. G. Kajim 
  
De bloemen mogen met een groet van de  Ichthusgemeente  
gebracht worden naar: 
  
Mevrouw. T. Westra-Sissingh,  
en 
Mevrouw. A. Baas-Boers 
  
 
 
 
 
 
Opbrengst collecten:1e collecte 13 februari  € 103,80, 2e  € 85,20 

          1e collecte 20 februari  €  62,40,  2e  € 44,60 
  
 
 
 
Bericht van overlijden van: 
Jan Dirk Bastmeijer, geboren 22 oktober 1943 te Alkmaar en overleden 18 februari 2022 te Emmen. 
Wonende Oude Roswinkelerweg 72.  
We wensen Cora,  kinderen en kleinkinderen veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd. 
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks-Niers, scriba 
 
 

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


Meeleven 
Aan u allen als gemeente wil ik even laten weten dat Henk is opgenomen in De Holdert, kamer 711, 
voor een kort durende periode om te zien of er nog iets voor hem gedaan kan worden ter verbetering. 
Vriendelijke groet, Martha Altena. 
 
Uitnodiging gemeenteavond  
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:  

Opening/ welkom   
Vaststellen agenda  
Mededelingen  
Invulling vacature predikantsplaats Emmen-Zuid. 
Het gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk met de  
Chr. Geref. Kerk 
Begroting 2022 PGEmmen  
Rondvraag  

In de pauze drinken we koffie in d’Zeihuuvzaal.  

Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks-Niers, scriba 
 

Paasgroetenactie Vandaag 27 februari 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 Kids SOUPKITCHEN Namibië 
Op 27 februari VOOR de dienst en 6 maart NA de dienst kunt u de kleurrijke zendingsbusjes weer 
meenemen. 
Dit jaar sparen we voor het werk van Kids Soupkitchen in Namibië. Niet onbekend, maar nog steeds 
hard nodig, mede ook door de gevolgen van corona. Twee keer per week koken de vrijwilligers voor 
maximaal 200 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. In de dienst van 6 maart zal Ans Misker een 
korte presentatie geven en nog wat beelden laten zien. 
Als u liever geld overmaakt kan dat natuurlijk ook gewoon. Ons rekeningnummer is NL10 RABO 0373 
7370 92 op naam van ZWO ICHTHUS, onder vermelding van 40dagentijd 2022. De busjes kunt u 
vanaf 17 april weer inleveren in Ichthus. 
Voor uw betrokkenheid zeggen we u alvast hartelijk dank. 
 De ZWO commissie 
  
Alles komt goed?! 
Dit is het thema van de Veertigdagentijd 2022. Daarmee staat deze tijd in het teken van de toekomst, 
waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nu op te staan en 
bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar 
onze naaste en delen van wat we hebben gekregen. De zeven werken van barmhartigheid laten ons 
heel concreet zien hoe dat kan. Wat jullie voor de minste van mijn broeders (en zusters) hebben 
gedaan, doen jullie ook voor Mij zegt Jezus. 
De collectes in de veertigdagentijd zijn voor buitenlandse en binnenlandse bestemmingen die hiermee 
te maken hebben. Van hongerigen eten geven, zieken bezoeken, naakten kleden, de vreemdeling 
herbergen, dorstigen drinken geven tot de doden begraven en denken aan gevangenen. 
Iedere week zullen we enkele beelden tonen met meer informatie van de collecte bestemming. Het 
blijft mogelijk om de collecte in de dienst in mandjes te geven maar u kunt het ook overmaken op het 
rekeningnummer dat op de beamer en in de Schakel opgenomen is. Van harte aanbevolen!  De 
diaconie 
 



Bedankjes 
-Wij (fam. Dijkema) vonden het heel fijn afgelopen zondag de bloemen namens de Ichthus gemeente 
te hebben mogen ontvangen. Onze hartelijke dank.  
 
-Tot mijn grote verrassing was ik een van de mensen die de bloemen vorige week zondag mocht 
ontvangen. Wat een prachtig boeket vol met vrolijke kleuren, echt genieten! Heel erg bedankt,  ik vond 
het echt fijn van de Ichthus Gemeente! 
Nu kan ik wel zeggen dat alles goed is, maar helaas is de Fybromyalgie toch weer achteruit gegaan, 
in de vorm van mijn interne accu die nog sneller leeg dan ik gewend was, dagen van extreme 
moeheid, zware migraineaanvallen waarvan  de toenemende moeheid één van de oorzaken is. 
Binnenkort moet ik hiervoor naar de neuroloog. Maar ik blijf genieten van elke dag, want elke dag is er 
wel iets waar je van kan genieten hoe klein ook! 
Groetjes Anita de Jonge-Mones  

 
Helpende Hand 
De collecte van de oecumenische-dienst in de Pauluskerk van Januari heeft een bedrag van € 96,85 
opgebracht wat aan ons is toegekend. 
Heel veel dank hiervoor. Het team van "De Helpende Hand " 
 
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. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
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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