
De Schakel Zondag  20 maart 2022     Week 12     Jaargang 26  

  
Begroeting:  Mevr. G. Wanders en mevr. A. Misker 
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Pianist:  Dhr. B. Melis 
Ouderling:   Mevr. E. Kemperink 
Diaken:  Mevr. F. Boerhof 
Lectrice/lector: Mevr. J. Fransen 
Koster:   Dhr.  J. Post 
Weekkosters:  Dhr. en mevr. Venema 
  
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 
Wo:    9.00 uur Interieurverzorging: mevr. G. Venema, mevr. G. Donker en mevr. G. Warringa 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. D. Warringa 
  
Komende kerkdiensten 
Op 27 maart in Ichthus om 9.00 uur met ds.  F. de Boer. 
 

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar   
mevr. A. Bal-ter Horst en  dhr. H. Altena. 
  

Contactpersoon Ichthus 
De contactpersoon voor Ichthus is vanaf heden, voor PKN:   
Gea Dost, Slechtvalk 30, 0642101077, gerard.gea@kpnmail.nl . 
  

Bedankt!  
In de mand zaten heel wat producten en ook een gift van €10,00. Bij  de collecte zat een zakje met 
groene collectemunten die voor ons waren bestemd.  Hier zat ca. € 100,00 in. Voor al deze giften 
en gaven heel heel veel dank.                                                         Het team van „De Helpende Hand" 
  
Bericht van overlijden van: 
Mevr. Tinie Westra-Sissingh, geboren 25 februari 1919 en  overleden 5 maart 2022. Op vrijdag  
11 maart werd de afscheidsdienst gehouden in Ichthus. 
Mevr. Ali Tip-Doldersum, geboren 12 februari 1936 en overleden 9 maart 2022. De afscheids-
plechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 maart in het uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos.  
We wensen de familie van mevr. Westra-Sissingh en de familie van mevr. Tip-Doldersum veel sterkte 
en moed toe in deze moeilijke tijd.           Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks-Niers (scriba) 
  
 
 



Paasmiddag voor senioren: 6 april 2022 om 14.30 uur in Ichthus 
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 
  
Kliederkerk 3 april 2022: De Opgang 
Zondagmiddag 3 april is er speciaal voor kinderen met hun (groot)ouders weer een kliederkerk! We 
gaan samen vieren, knutselen, ontdekken en sluiten af met een maaltijd. Kliederkerk is van 15.00 tot 
17.00 in de Opgang. Hopelijk zien we jullie daar!                                               Jedidjah de Haan-van Rijn 

(Jeugdwerker Protestante Gemeente Emmen) 
 Mobiel: 06-11817194  / Email: jeugdwerker@pgemmen.nl 

Instagram: Jeugd.pgemmen 

  
Gespreksgroep Bijbelse miniaturen 
Ook dit jaar organiseren we vanuit Ontmoeting en Inspiratie weer een gespreksgroep. In 2020 kwam 
een groep gemeenteleden bijeen om te spreken over het boekje Bijbelse miniaturen van dominee 
Carel ter Linden. We beperkten ons toen tot een selectie van verhalen uit het Oude Testament. Dit 
jaar gaan we op verzoek van de deelnemers verder met dit zelfde boekje en dan met enkele verhalen 
uit het Nieuwe Testament. 
In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen 
boodschappen zien van oude bijbel verhalen. Het gaat over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach,  
Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus. We lezen en bespreken vooral de verhalen over 
het leven van Jezus. Bekende verhalen dus waarbij we als deelnemers aan de gespreksgroep samen 
met Ter linden nagaan of en hoe deze verhalen ook nu nog van betekenis zijn voor ons leven en de 
wereld van vandaag. En daarmee zijn het verhalen voor nu. 
We komen vier dinsdagmiddagen bijeen in Ichthus van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur op 29 maart en 
12, 19 en 26 april. De gespreksleider is Geert Renkema.  
We beginnen de eerste keer met de Inleiding van het boekje. Daarna gaan we verder met de 
verhalen over Jezus en we nemen enkele hoofdstukjes te beginnen met hoofdstuk 47. We bepalen 
dan samen welke verhalen we de drie keren erna centraal gaan stellen. 
Het is handig wanneer u bij deelname het boekje in bezit heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
Aanmelding door te mailen aan: jlboeijenga@outlook.com of via: geertenlenierenkema@gmail.com. 
Doet u ook mee?  
 
 



Hulp gezocht 
Een aantal weken geleden heeft onze scriba een oproep geplaatst in De Schakel voor het opstarten 
van de Scipio app. Helaas heeft niemand zich gemeld, daarom heb ik aangeboden vast te beginnen 
met opstart van de app. Met hulp van een aantal mensen van Emmen-Zuid heb ik de eerste 
onderwerpen al gemaakt in onze eigen Ichthus app. Ik vind het leuk om te doen, maar om de app 
straks ook actueel te houden ben ik op zoek naar nog één of twee mensen die het leuk vinden hier 
aan mee te helpen. Het is echt niet moeilijk. Het enige dat je nodig hebt is een computer/laptop en 
wat tijd. Je hoeft er de deur niet voor uit, en samen kunnen we iets bouwen zodat we als gemeente 
met elkaar verbonden blijven. Wie belt me?                      Hartelijke groet,  Gea Dost (06 42101077) 
  
Bingo 
Beste gemeenteleden van Ichthus, de Roemenië werkgroep van de C.G.K. hoopt op vrijdagavond 1 
april (geen aprilgrap) een spetterende bingo te organiseren. Het begint om 19.30 uur. 
We willen u allen daarvoor van harte uitnodigen in het u vertrouwde kerkgebouw Ichthus. U wordt 
uiteraard ontvangen met een kopje koffie. Het prijzenaanbod is werkelijk overweldigend. 
Vanzelfsprekend word u verrast met een hapje en drankje. 
U huurt de bingo bordjes voor slechts € 5,- per stuk en u kunt daar de hele avond op meespelen. 
Uiteraard kunt u ook meer bordjes huren om uw winkansen te vergroten. 
We willen wel graag weten hoeveel mensen er komen in verband met de catering en we willen u dan 
ook verzoeken om u op te geven bij Hans Baron tel. 0591-616221. De opbrengst is bestemd is voor 
onze partnergemeente in Kilyén Roemenië.  We zien er na uit u te mogen te ontmoeten.                                    
                                                                                                                                                          Hans Baron 
  
 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 18 maart 


