Zondag 24 april 2022
Week 17 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 om 09.00 uur 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:
Dames P. Moorlag en M. Altena
Voorganger:
Ds. J. de Valk-Boerma
Organist:
Ouderling:
Mw. E. Kemperink
Diaken:
Mw. F. Boerhof
Lector:
Mw. J. Keim
Koster:
Dhr. R. Wanders
Weekkoster:
Dhr. R. Wanders en mw. D Post
Agenda:
Ma:
14.00 uur: Achterom
Ma:
19.30 uur: Ichthuskoor
Di:
15.00 uur: gespreksgroep Bijbelse miniaturen
Wo:
08.30 uur: Interieurverzorging: team 4
Vrij:
13.30 uur: Schakel vouwen: dames I. Pals en E. Veerbeek
Schakel bezorgen: Dhr. B. Beuker
Komende dienst:
Zondag 1 mei 10.30 uur: Ds. G. Kajim
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar:
De heer en mevrouw Gringhuis
en
Mevrouw M. Fleming-Kamphuis
Opbrengst collecten:
10 april: 1e collecte € 47,70 2e collecte € 41,90
17 april: 1e collecte € 173,40 2e collecte € 107,30
Witte donderdag: 1e collecte € 21,25 2e collecte € 13,75
NBV-collecte is vandaag voor Giro 555 voor de gezamenlijke hulporganisaties.
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
Collecte met de Scipio app
Vanaf nu hebt u geen contant geld meer nodig om bij te dragen aan de collecte. Dit
kan heel gemakkelijk via deze app. Als er een rekeningnummer van u bekend is bij
het kerkelijk bureau, dan kunt u heel gemakkelijk in het groene venster uw tegoed
opwaarderen. Is uw rekeningnummer nog niet bekend? Mail dan
naar info@pgemmen.nl
Het tegoed wordt in één keer door het kerkelijk bureau geïnd.
U kunt de collecte kiezen waaraan u iets wilt geven, u vult zelf een bedrag in en daarna drukt u op
geven.
De zondagse collectes zullen er op staan van zondag t/m zaterdag, eventuele andere collectes
kunnen er langer opstaan. Zoals bijvoorbeeld ZWO, Helpende Hand, en het Bloemenbusje.
Gea Dost
Bedankt:
Graag wil ik, mede namens Johanna, de Ichthus-gemeente bedanken voor het mooie boeket
bloemen, waarmee ik afgelopen zondag, 1e Paasdag, verrast werd.
Vrij kort na mijn tweede boosterprik kreeg is spontante embolieën in beide longen.
Dat was schrikken, zo maar uit de running te zijn, maar het gaat sinds enige dagen gelukkig weer
beter met mij.
Het geeft een goed gevoel als er in zulke dagen door de gemeente aan je gedacht wordt en met je
meegeleefd wordt.
Hartelijke groeten, mede namens Johanna.
Sjaak Keim.

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, op de woensdagochtend vanaf 10:30 -11:30 uur
bent u 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 de 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
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
Met vriendelijke groet, Gea Dost

Aantrekken kerkelijk werker t.b.v.(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.
Aanvulling op het bovenstaande:
Het bovenstaande stond zondag 17 april in de schakel.
Inmiddels heeft de Algemene Kerkenraad (AK) vergaderd en heeft ons verzoek besproken.
De AK heeft ingestemd met ons verzoek om een kerkelijk werker voor 0,5 FTE aan te stellen voor
(ouderen) pastoraat.
De sollicitatiecommissie gaat hiermee aan de slag.
Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u/jou op de hoogte.
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba
Zondag 24 april (vanavond) 19.00 uur:
Taizé-gebed in stiltetuin de Stroetenhof
zal er een Taizégebed plaatsvinden in stiltetuin de Stroetenhof voor heel Emmen. Het Taizé-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!

Stichting Vocalin Drenthe voert drie vrijheidsconcerten uit in de provincie
Drenthe.
Zaterdag 14 mei Grote kerk Coevorden Zondag 15 mei Grote kerk Meppel Zaterdag 21 mei Goede
Herderkerk Emmen
Vocalin Drenthe voert het Requiem van Fauré en een aantal delen van The Peacemakers van Sir Karl
Jenkins uit en staat onder leiding van dirigent Roelof Bosma Solisten en begeleiding.
De solisten zijn: Varvara Tishina en Agnes van Laar sopraan, Jasper Schweppe en Lars Terray,
bariton.
Karel van den Berg (orgel) en het Ensemble Conservatoire (symfonieorkest) verzorgen tijdens het
concert de begeleiding.
De concerten van Vocalin Drenthe hebben altijd een bijzonder karakter. Veelal worden meerdere
kunstdisciplines betrokken bij de concerten.
Kaartverkoop € 20, - (kinderen tot 16 jr. gratis) voor meer informatie zie www.vocalindrenthe.nl

Adres Website: www.Ichthus-Emmermeer.nl
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 13 mei

