Zondag 10 april 2022
Week 15 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. Geerlinks
Voorganger:
Mw. J. Keim-de Wit
Organist:
Mw. G. Jongsma
Ouderling:
Mw. A. Wubs
Diaken:
Dhr. G. Fleming
Lector:
Mw. D. Post
Koster:
Dhr. H. Wiersema
Weekkoster:
Heren F. Knigge en J. Post
Agenda:
Ma: 14.00 uur: Achterom
Ma: 20.15 uur: Ichthuskoor
Di: 15.00 uur: gespreksgroep Bijbelse miniaturen
Do: 09.00 uur: Interieurverzorging: team 6
Vr: 09.45 uur: Dienst Heidehiem Dhr. F. de Boer-Knegt
Vrij: Schakel vouwen: dames I. Pals en M. Altena
Schakel bezorgen: dhr. T. Boerhof
Komende diensten
Witte donderdag, 14 april 19.30 uur: Ds. J. de Valk-Boerma, Avondmaalsviering
Goede Vrijdag, 15 april 19.30 uur: Ds. G. Kajim
Zondag 17 april, Pasen: 10.30 uur: Mevr. M. A. Westerduin m.m.v. Ichthuskoor
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar:

Mevrouw C. Nijmeijer en
Mevrouw A. van Essen, Valthe

Opbrengst collecten:
27 maart: 1e collecte € 49,20
3 april: 1e collecte € 83.95

2e collecte € 45,00
2e collecte € 45,30

Giften : De wijkkas mocht het 1e kwartaal per bank € 425,00 ontvangen en € 124,20 voor het
bloemenbusje. Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank! Nelleke v.d. Kamp
Potverteren !
Gemeente, weet u dat dit een leuke bezigheid is ? Nog fijner is dat we dit hebben gedaan naar
groepen en organisaties die hier heel blij mee zijn.
De doelen die we hebben bedeeld zijn: Soupkitchen, Helpende Hand, Paasmiddag senioren,
bloemenbusje, Hospice, Vrienden Heidehiem, Zonnebloem afd. Emmermeer, Kerk in Actie (Oekraïne),
Max maakt mogelijk ( Moldavië)
De pot is nu leeg en daarmee is definitief een einde gekomen aan onze boekenmarkten.
Wij hebben er in al de jaren veel plezier aan beleefd .

Bedankt nogmaals voor al uw steun en inbreng op welke manier dan ook.
Wij wensen u gezegende Paasdagen toe.
De boekenmarktcommissie
Bedankt !!!!!!
Namens ons team heel veel dank voor de donatie uit de pot van de boekenmarkt.
Het team van de Helpende Hand.
Een spoor van licht, Stille zaterdagviering,
Paaswake en paasmorgenwandeling voor heel de PGE
Op zaterdag 16 april, Stille Zaterdag, de dag voor Pasen, zal er op verschillende manieren stil gestaan
worden bij de Stille zaterdag en de nacht voor Pasen.
Vanaf 18.00 tot 22.00 uur vormt zich een Spoor van Licht. De Grote Kerk in Emmen is geopend en
verlicht met honderden kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een lichtje aan te steken,
een moment van rust te ervaren en even stil te staan bij wat er van binnen bij je leeft, bij wat er in de
wereld speelt. Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor, is daartoe ook gelegenheid.
Rond de kerk zijn er mensen die u uitnodigen en een lichtje meegeven. De deur staat open.
Om 22.15 zal er na twee jaar afwezigheid, weer een Stille zaterdagviering zijn in de Grote Kerk,
tussen Goede Vrijdag en Pasen. Deze viering is bedoeld voor heel de PGE. Het zal een viering zijn
waarin zowel het stille en lege van de dag voor Pasen verwoord en verbeeld zal worden, alsook de
verborgen kracht en overgave.
Na de viering zal de kerk open blijven voor een waken in de nacht van Pasen tot 01.00 uur. In stilte
soms, met passende muziek op een ander moment en een afsluitend liturgisch moment.
Op de paasmorgen zal er een paaswandeling zijn, waarbij het opkomen van de zon te zien zal zijn. De
wandeling start om 06.00 uur bij de Grote Kerk. Rond 07.15 uur eindigt de wandeling bij de Grote
Kerk, voor het eventueel aansluitend bijwonen van de Vroeg op Pasen-viering, waarin het Paaslicht
ontstoken zal worden, waarna het zich zal verspreiden over vele kerken in gemeente Emmen.
U bent allemaal van harte uitgenodigd! Wees welkom!
Vroeg op Pasen Viering
Ook dit jaar vindt er op 1e Paasdag (zondag 17 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de
Grote Kerk in Emmen.
Buiten wordt om 07.15 uur het Licht van Pasen ontstoken en worden paasliederen gezongen.
Binnen is er vervolgens een korte viering. Daarbij kunnen alle afgevaardigden van de verschillende
kerken en geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.
Het licht van Pasen wordt door de vertegenwoordigers vanuit de Grote Kerk meegenomen naar hun
eigen dienst of viering.
Wij nodigen ook uw kerk/geloofsgemeenschap van harte uit om een afgevaardigde een kaars te laten
ontsteken in deze viering om zo het licht van onze opgestane Heer te verspreiden over geheel
Emmen. Er wordt tevens een tekst meegegeven die eventueel gebruikt kan worden in uw eigen
viering.
Naast de afgevaardigde, zijn vanzelfsprekend ook anderen welkom.
Iedere kerk of geloofsgemeenschap is van harte welkom!
Namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen. Hans van Os
Collecte 10 april Kerk in Actie “Jong Protestant”
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met
dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk,
leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven
ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij
zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en
verrijkend.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse
gemeente Emmen o.v.v.. “collecte 10 april Ichthus”
Collecte Kerk in actie: Werelddiaconaat 17 april
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien.
Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het

centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining,
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. “Veel jongeren
hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère,” vertelt Maher el Hajj, directeur van het
centrum. “Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel
bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.”
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun het
werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Helpt u mee?
Scipio kerk-app
Veel kerken gebruiken de Scipio kerk-app al. En de app voor Ichthus is intussen ook klaar voor
gebruik. Maar deze app werkt alleen als veel mensen de app downloaden en actief meedoen.
Om de app zo actueel mogelijk te houden hoop ik dat iemand mij wil helpen. Ik kan dit niet alleen.
Eerdere oproepen hebben helaas nog niets opgeleverd. Wie o wie? Interesse?
mail naar scipioemmermeer@gmail.com.
-Iedereen kan meedoen als bij de kerk uw emailadres bekend is. Heeft u nog geen mailadres
doorgegeven? Dan is dit het moment om dat te doen, stuur een mailtje naar de ledenadministratie van
Ichthus: nelleke0501@gmail.com Als het mailadres bekend is kunnen we met elkaar te verbinden via
de kerk-app Scipio!
Wat kunnen we met Scipio? Reageren op berichtjes, iemand feliciteren. Foto’s van de paasmiddag
bekijken, geven aan de collectes in de kerk, of voor het bloemenbusje. Hoe dat precies gaat dat leg ik
graag in een volgend berichtje uit.
Voor nu de oproep: download de app op uw telefoon en doe mee om van onze gemeente ook online
een levende gemeente te maken.
Hebt u hulp nodig met het installeren of met het verder activeren van de app? Wilt u graag eens zien
hoe dat er uit ziet? Vragen mag altijd. Telefonisch, per mail of schiet mij even aan na de kerkdienst.
Met vriendelijke groet, Gea Dost.

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 15 april

