
De Schakel Zondag  6 maart 2022     Week 10     Jaargang 26  

  
Begroeting:  Mevr. Moorlag en mevr. Altena 
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. A. Wubs 
Diaken:  Dhr. G. Fleming ,mevr. G. Dost, mevr. M. Hut en mevr. G. Venema 
Lectrice/lector: Mevr. Pals 
Koster:   Dhr.  H. Wiersema 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr. J. 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 
Zo: 11:30 uur koffie schenken: Jan en Dien Post 
Ma: 14:00 uur Achterom 
Do:       9.00 uur Interieurverzorging: mevr. N. van der Kamp en mevr. J. Donker 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. Pals 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks 
  
Komende kerkdiensten 
Op 13 maart in Ichthus om 9.00 uur met ds. A. Hekman.  
  

De bloemen mogen met een groet van de Icthus-gemeente gebracht worden naar   
mevr. Oving en dhr. Bolhuis. 
  
Meeleven 
Mevr Oving wonende aan de Weerdingerstraat 140 is van de trap gevallen. Ze heeft haar rug 
gebroken. Na 1 week in het ziekenhuis te hebben gelegen mag ze nu verder thuis herstellen. 
                                                                                                                                  Contactpersoon wijk 3. 
  
Stand van zaken Aktie Kerkbalans 2022 
Het goede nieuws is dat er inmiddels voor 80% van de begroting toezeggingen binnen zijn gekomen. 
De machtigingen voor maandelijkse betalingen lopen,  er is ook al veel zelf overgemaakt via 
acceptgiro’s. Dat is fijn. Maar, u voelt het al aankomen, die laatste 20%. Misschien ligt bij u de 
envelop van Aktie Kerkbalans nog onbeantwoord. Of bent u er nog niet aan toegekomen om via de 
website www.pgemmen.nl uw ‘Toezegging’ aan te geven voor 2022. Bij dezen een kleine aansporing. 
                                                                           College van Kerkrentmeesters, Kerkelijk Bureau PG Emmen 
  



Zendingsbusjes 40dagentijd voor Soup Kitchen Namibië 
Vandaag kunt u –na de dienst- nog een busje meenemen om te sparen. In de dienst is een korte 
presentatie over het werk van Soup Kitchen. Van harte bij u aanbevolen. 
De busjes –ook van andere jaren- mogen vanaf Eerste Paasdag 17 april weer worden ingeleverd.                                               
                                                                                                                                        De ZWO-commissie 
  
Paasgroetenactie 2022 
Alle kaarten die uiterlijk vandaag in Ichthus worden ingeleverd worden door ZWO verstuurd naar 
Kerk in Actie. Zij verdelen de kaarten weer over de diverse gevangenissen in Nederland en het 
buitenland. Hartelijk dank dat u aan deze actie hebt meegedaan.                      De ZWO-commissie 
 
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 parkeergelegenhei voor de Kapel. 
Met vriendelijke groet namens de boekenmarktcommissie John van Klinken  en Reint Elling. 
  

Choral Evensong 6 maart 2022 in de Grote Kerk 
Zondag 6 maart zingt Vocaal Ensemble Magnificat een Choral Evensong in de Grote Kerk in Emmen. 
In deze vesper staat 'wijsheid' centraal. Naast Psalm 8 klinkt een groot werk van de hedendaagse 
Engelse componist Philip Moore. Met intrigerende ritmes en uitdagende orgelbegeleiding weet hij de 
spanning op te bouwen.  
De vaste gezangen zin van Herbert Sumsion. Met lichtvoetige en transparante klanken worden de 
lofzangen treffend op muziek gezet. In de gezongen gebeden klinken meer dissonanten, waardoor 
ruimte komt voor mystiek en spanning.  
De orgelbegeleiding is in handen van Mattijs de Vreugd en staat met het koor onder leiding van 
dirigent Daniël Rouwkema. Liturg in deze vesper is ds. Menso Rappoldt.  
Deze Choral Evensong begint om 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Wel is er bij de uitgang een 
collecte, die van harte wordt aanbevolen, zodat we deze traditie voort kunnen zetten.  
 

 

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 


