De Schakel

Zondag 17 april 2022

Begroeting:
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lectrice/lector:
Koster:
Weekkosters:

Mevr. A. Misker en J. Strockmeijer
Ds. A. Westerduin
Dhr. D. Swama
Mevr. H. Hendriks
Mevr. M. Hut
Mevr. M. Altena
Dhr. R. Wanders
Dhr. en mevr. Venema

Week 16

Jaargang 26

Deze dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link
op de website van Icthus 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
Wo: 19.30 uur
Di:
8.30 uur
Di:
Wo:
Vrij:
Vrij:

15.00 uur
10:30 uur
13.30 uur
13.45 uur

Kerkenraad
Interieurverzorging dhr. en mevr. Geerlinks, dhr. en mevr. Strootman,
mevr. Hoving
Bijbelse miniaturen
Koffieochtend
Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp
Schakel bezorgen: dhr. T. Boerhof

Komende kerkdiensten
Op 24 april om 9.00 uur in Ichthus met ds. J. de Valk-Boerma.
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:
dhr. Keim en mevr. Wieringa-Roeters.
Collecte Werelddiaconaat op 17 april 2022
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?

Collecte voor Giro 555 van gezamenlijke hulporganisaties (24 april)
Oekraïners hebben onze steun hard nodig, zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die
achterblijven. Met uw gift zijn de hulporganisaties achter Giro555 en de lokale hulpverleners direct al
begonnen met het bieden van noodhulp, zowel in Oekraïne zelf, als in de buurlanden.
In zware en risicovolle omstandigheden delen hulpverleners voedsel, dekens, medicijnen en
brandstof uit. Ook verlenen zij psychosociale hulp aan mensen op de vlucht en aan achterblijvers. In
opvangcentra en safe houses kunnen ontheemde Oekraïners schuilen, op adem komen, zichzelf
wassen, eten en drinken. Ook wordt gezorgd voor veilig transport, voor wie dat niet zelf kan regelen.
Hulporganisaties zijn in staat hulpgoederen Oekraïne in te krijgen. Ook worden er veel spullen
geleverd vanuit omringende landen, zoals voedsel en medicijnen. Verder helpen de hulporganisaties
ontheemden en vluchtelingen in veel gevallen met contant geld, om zelf te kopen wat ze nodig
hebben. Dit is weer goed is voor de markten ter plaatse. Voor mensen die vastzitten in steden en
dorpen, in het bijzonder ouderen, zieken en mensen met een handicap, is extra aandacht.
Weeskinderen, en ook andere kinderen die in tehuizen verblijven, zijn extra kwetsbaar, zeker als het
gewapend geweld dichterbij komt. Zij worden in veiligheid gebracht, soms zelfs geëvacueerd en
krijgen psychologische begeleiding. Uw hulp blijft nodig, daarom wordt deze collecte van harte bij u
aanbevolen.
De diaconie
Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag van de Ichthus-gemeente gekregen heb. Bloemen
geven fleur aan het leven. Goede Paasdagen gewenst.
Met een hartelijke groet, Corrie Nijmeijer.
Hartelijk dank voor de vele felicitaties, kaarten en de mooie bloemen, die we mochten ontvangen van
de Ichthusgemeente voor ons 60 jarig huwelijk.
Wim en Tiny Bakker
Wij bedanken jullie voor de prachtige bloemen die we namens onze Ichthus gemeente ontvingen.
Van ons voor allemaal de Hartelijke groeten en goede Paasdagen toegewenst !
Luutsen en Janny Boeijenga
Afgelopen zondag mocht ik de bloemengroet ontvangen. Na vele jaren waarin een operatie niet tot
de mogelijkheden behoorde heb ik inmiddels een nieuwe heup gekregen. Zowel de operatie als het
herstel verloopt zeer voorspoedig. Ik wil u bedanken voor de bloemen, de kaartjes en telefoontjes.
Ook wil ik de gebedsgroep bedanken voor hun gebed rondom de operatie. Bovenal dank aan God!!!
Hartelijke groeten van Anneke en Teun van Essen
Bericht van overlijden
Dhr. Klaas Buwalda, geboren 31 oktober 1945 en overleden 7 april 2022. Op de rouwkaart staat:
‘Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, waarvan God begin en einde is’.
We wensen de familie van Klaas Buwalda veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd.
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks-Niers (scriba)
Inleveren zendingsbusjes
Nu de 40-dagentijd achter ons ligt kunnen de busjes weer worden ingeleverd. Dank u wel dat u wilde
sparen voor het werk van Soupkitchen Namibië. Mocht u geen busje hebben gehad maar toch geld
willen geven dan kan dat nog op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 t.n.v. ZWO Ichthus
onder vermelding van Soupkitchen.
Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit werk.
De ZWO-commissie

Reserveringen ruimtes in Ichthus
Van 24 april t/m 3 mei ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Voor het reserveren van vergaderruimte in
Ichthus kunt u in deze periode mailen met de ruimteplanner van de CGK: Mw. Diana Krol. Zij wil
tijdens mijn afwezigheid onze reserveringen wel in de agenda zetten. Om dubbelboekingen te
voorkomen is het wel belangrijk dat ruimte gereserveerd wordt. Diana is te bereiken via mail:
dhkrolpals@gmail.com
Kerkelijk werker (ouderen) pastoraat wijkgemeente Emmermeer
In de laatste gemeente vergadering hebben we gesproken over het besteden van de legaten t.b.v.
het pastoraat. De kerkenraad is van mening dat de tijd voor het besteden van deze legaten nu is
aangebroken. Daarom hebben wij een verzoek naar de Algemene Kerkenraad gestuurd om
toestemming te verlenen voor 0,5 FTE een kerkelijk werker te mogen aantrekken in onze
wijkgemeente en dan met name met het oog op (ouderen) pastoraat. De financiële middelen zijn
ruim voldoende voor in ieder geval drie jaar.
De AK vergadert de komende week en we hopen dan groen licht te krijgen voor het invullen van de
vacature. De sollicitatiecommissie, die nog in functie is omdat Emmen breed ook nog een vacature
voor ouderenpastoraat beschikbaar komt, wil ook voor onze wijkgemeente gaan werven. We hopen
u binnenkort meer te kunnen berichten.
Namens de kerkenraad, Gea Dost (voorzitter)
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door
de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend
vanaf 10:30 -11:30 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met iets lekkers erbij. We
proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in de Zeihuuvzaal beneden.
Wilt U graag komen, maar heeft U geen vervoer, dan mag U de dag daarvoor contact opnemen met
Gea Warringa (647677)
Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen dat U even binnen
komt om een “bakkie te doen”.
Hulp gevraagd voor deze koffie-ochtenden.
Vanaf woensdag 20 april worden er iedere woensdagmorgen weer koffie-ochtenden georganiseerd.
We vragen hiervoor per keer iemand die wil helpen: kopjes klaar zetten en koffie schenken, en
na afloop weer opruimen. Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt of per mail naar
geawarringa@planet.nl
Taizé-gebed in stiltetuin de Stroetenhof (24 april 19.00 uur)
Zondagavond 24 april zal er een Taizégebed plaatsvinden in stiltetuin de Stroetenhof voor heel
Emmen. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige
liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in
Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je
raken zal, ook als u er voor het eerst bij bent. We hopen u zondag 24 april te ontmoeten in de
Stroetenhof, Huizingsbrinkweg 40a!
The Emmercompassion
Op initiatief van jongerengroepen van drie kerken in Emner Compascuum, Rooms-Katholiek, PKN en
Baptisten. Maar ook mensen die niet bij een kerk waren aangesloten hebben meegewerkt, in totaal

zo'n 100 mensen verleenden op verschillende manieren hun medewerking.
Wat is er een indrukwekkende en bijzondere film tot stand gekomen van de Emmercompassion!! In
deze film staat het Paasverhaal centraal. Inmiddels is de film vertoond op Palmzondag. Op tv kanaal
ZO!34 en op Youtube ( pagina: Parochie Maria Hertogin van Drenthe). Samen met een aantal mensen
heb ik de film gezien 10 april. Maar voor de mensen die de film gemist hebben is er de mogelijkheid
om dit op tv terug te kijken en wel op:
Tweede Paasdag:
Tv kanaal ZO!34 via (Ziggo kanaal 45)
Tv kanaal ZO!34 via (KPN kanaal1384)
Aanvang 20.00 uur.
Maar via Youtube ten alle tijde mogelijk wanneer het u uitkomt.
https://www.zo34.nl/nieuws/5867/zondag-op-zo34-emmercompassion/ Het is zeker de moeite
waard!
Groetjes Anita de Jonge-Mones
Kerkelijk bureau en feestdagen
Iedere dag is een feestdag maar sommige dagen zijn feestelijker dan andere. Het Kerkelijk bureau is
gesloten op woensdag 27 april (Koningsdag), donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 26 mei
(Hemelvaartsdag). Op 4 en 25 mei kunnen de zondagsbrieven en kerkpost gehaald worden tussen
11.30 – 13.00 uur.

Redactie Schakel:
E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)
Kopij donderdag 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 13 mei

