
De Schakel Zondag  13 maart 2022     Week 11     Jaargang 26  

  
Begroeting:  Mevr. G. van Engen en mevr. R. de Roo 
Voorganger:    Ds. A. Hekman 
Organist:  Dhr. E. van der Heide 
Ouderling:   Mevr. B. Beukers 
Diaken:  Dhr. H. Beukers 
Lectrice/lector: Mevr. M. Altena 
Koster:   Dhr.  J. Schonewille 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link 
op de website van Icterus 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 
Ma: 14:00 uur Achterom 
Di:     9.00 uur Interieurverzorging: dhr. en mevr. Geerlinks, dhr. en mevr. Strootman  

en mevr. M. Hoving 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. J. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. G. Wanders 
Zo: 11:30 uur koffie schenken: dhr. F.G. van Zwieten en dhr. A. de Jonge 
  
Komende kerkdiensten 
Op 20 maart in Ichthus om 10.30 uur met ds. J. de Valk-Boerma.  
  
 

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar  
dhr. L. Beuker en mevr. G. Bijker. 
  
Meeleven 
Het adres van Annie Beuker. Is: Revalidatiecentrum Eemsdelta, Afd. Eems, kamer 5, Zwet 9-E,  
9932 AA Delfzijl. Wellicht een mooi idee om een kaartje sturen. 
 
Opbrengst collectes 27 februari en 6 maart 
27 februari: 1e € 64,90 (diaconie) en 2e € 70,00 (wijkkas)   
6 maart: 1e € 84,30 (KiA Rwanda) en 2e € 52,35 (PGE)   
  
Bijeenkomst over duurzaamheid: 16 maart in Ichthus 
Op woensdagavond 16 maart 2022 om 20 uur organiseert de Christelijke Gereformeerde Gemeente 
een thema-avond over duurzaamheid.  Spreker is voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie 
Carla Dik-Faber. Zoeken naar een duurzaam leven: wat leert de Bijbel ons en welke keuzes maken 
we?  Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. 
  
 



Avond met „bezielende muziek”: 17 maart in De Opgang 
Op donderdagavond 17 maart is er een bijzondere avond in de” 
Opgang. Een muzikale avond met als thema „Bezielende muziek”. Muziek die het hart raakt. In beeld 
en geluid. En dat met melodieën en beelden van de Ludwig van Beethoven, de 8Voices, Bruce 
Springsteen, Thomas Tallis, Leonard Cohen e.v.a. Van 19.30 tot 21.45 uur. Een avond van de 
Commissie V&T PG Emmen Zuid m.m.v. Rieta Frericks, Harm Louissen, Henk van Wijk en Kor 
Louissen. Iedereen van harte welkom! 
  
Grote voorjaarsboekenmarkt Kapel Emmen-Centrum. 
Zaterdag 19 maart is er een Grote Voorjaarsboekenmarkt in de ontmoetingsruimte achter de 
Kapelkerk van 8.00 tot 14.00 uur. 
Verkoop van boeken, LP’s, CD’s. DVD’s. casettebandjes, en legpuzzels, Bloemstukjes, Drentse 
Rozijnenbollen, gebakken in het Veenpark te Bargercompascuum. Ook zijn er gastdames aanwezig 
voor het  verzorgen van koffie/thee met koek. 
De rozijnenbollen zijn vooraf ook te bestellen bij Reint Elling,  
tel 612500 of per e-mail rengelling@kpnmail.nl wel graag  
voor 15 maart. 
Iedereen is  welkom op de boekenmarkt vanaf 8.00 uur. Voldoende parkeergelegenheid voor de 
Kapel. Met vriendelijke groet namens        de boekenmarktcommissie John van Klinken  en Reint Elling. 
 
Paasmiddag voor senioren, wijziging thema van de middag 
In de afgelopen 2 jaar was het helaas niet mogelijk een paasmiddag te organiseren als gevolg van de 
coronapandemie. Gelukkig is de situatie nu veel gunstiger en kunnen we weer een paasmiddag 
organiseren. Vol enthousiasme zijn we met de voor bereidingen begonnen en kijken we er naar uit 
weer gezamenlijk deze middag te kunnen vieren. 
De uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit. Op de uitnodiging voor de paasmiddag is het thema 
vermeld: “Paaslach”. De uitnodiging is een aantal weken geleden gemaakt, in de tijd dat er van de 
ernstige oorlog in Oekraïne nog geen sprake was. Tijdens de voorbereiding voor deze middag zijn we 
nu tot het inzicht gekomen dat het thema “Paaslach” niet passend is gezien de huidige 
oorlogssituatie in Oekraïne. We hebben dan ook gemeend het thema te wijzigen. Het thema 
waarover we in de paasmiddag met elkaar willen nadenken en spreken is nu: GEWOND LEVEN. Over 
dit thema is veel te bedenken en te bespreken. Het wordt een interessante middag. U kunt zich vast 
vinden in dit nieuwe thema.  
Graag zien we u op deze middag. U kunt zich opgeven bij Gré Venema, tel 615291, graag vóór 2 april.  
                                                                                                            Namens de medewerkers: Gerrit Fleming 
  
Noodopvang te openen voor 350 Oekraïners in Emmen 
De Gemeente Emmen zoekt naar mogelijkheden om een locatie voor noodopvang te openen voor 
350 Oekraïners in Emmen. Er is een vraag binnengekomen m.b.t. een noodopvang voor 350 
Oekraïners die met spoed wordt opgezet in Emmen. 
Het Leger des Heils is hierbij betrokken. E.e.a. wordt landelijk aangestuurd. Zo zal b.v. de nodige 
kleding worden aangeleverd door ReShare(ophaaldienst kleding, Leger des Heils) en wordt de 
kerkelijke afdeling Emmen gevraagd om vrijwilligers te leveren die mee willen en kunnen draaien bij 
de eerste opvang van Oekraïners in Emmen. 
We zoeken dus VRIJWILLIGERS DIE EEN "EXTRA MIJL" WILLEN GAAN! 
Veel is nog onduidelijk zoals ook de exacte taken en ook is men nog op zoek naar een locatie. We 



willen echter graag voorbereid zijn als deze daadwerkelijk is gevonden.  Daarna zal er een 
voorlichtingsavond worden georganiseerd waarin nadere informatie gegeven zal worden. 
Bent u bereid om enkele uren per week als vrijwilliger te helpen bij deze opvang? Stuur dan het liefst 
vóór a.s. vrijdag 11 maart, 18.00 uur de volgende gegevens naar sjaak.vanhese@home.nl 
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam:, woonplaats, leeftijd, E-mailadres, telefoonnummer, 
beschikbare dagen/dagdelen, Welke talen spreekt u, bent u in het bezit van een rijbewijs en 
gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens. Op de website www.legerdesheils.nl/privacy-hrm 
leest u hoe uw privacy wordt gewaarborgd. 
We zien uw aanmelding graag tegemoet en zeggen u bij voorbaat dank voor wat u hierin wilt doen.  
                                                                                           Vriendelijke groet, Sjaak van Hese  (06 512 17 664) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


