De Schakel

Zondag 3 april 2022

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

Mevr. D. en dhr. J. Post
Ds. G. Kajim
Dhr. B. Melis
Mevr. E. Kemperink
Mevr. G. Dost
Mevr. T. Luchies
Dhr. J. Schonewille
Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge

Week 14

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 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
Ma: 14:00 uur
Wo:
8.30 uur
Wo: 14.30 uur
Wo: 19.30 uur
Wo: 19.30 uur
Do: 9.00 uur
Vrij:
Vrij:

13.30 uur
13.45 uur

Koffie schenken Heerko en Rita de Vries
Achterom
Tuingroep
Paasmiddag
Pastoraat
Diaconie
Interieurverzorging: dames J. Donker, G. Berends, T. Groenwold, A. van Vondel
en dhr. G. Renkema
Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp
Schakel bezorgen: mevr. A. Knigge

Komende kerkdiensten
Op 10 april in Ichthus om 9.00 uur met ds. M. Reinders.
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar
dhr. en mevr. Boeyenga, en dhr. Hebels.
Huwelijksjubileum
Woensdag 6 april zijn dhr. W.M Bakker en mevr. T. Bakker-Beilen, Hagedoorn 15 7822 CA, Emmen,
60 jarig jaar getrouwd. De Ichthusgemeente wil hen hiermee alvast felici-teren en wensen hun samen
nog vele gezegende jaren toe.
Bericht van overlijden
Mevr. Harmtien (Tiny) Feijen-Komduur, geboren 17 juni 1931 en overleden 26 maart 2022. Sinds
4 april 2016 weduwe van Albert Pieter Feijen (Ab). Mw. Feijen woonde
in de Zuidermarke.
De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft vrijdagmorgen 1 april plaatsgevonden in het
uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos. We wensen de familie van mevr. Feijen veel sterkte en moed toe
in deze moeilijke tijd.
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks-Niers (scriba)

Invulling vacature ds. Jan Fischer
Gemeente, zoals u weet is het afgelopen jaar besloten om in de vacature van ds. Jan Fischer samen
met de wijkgemeente Emmen-Zuid een kerkelijk werker te benoemen. Deze kerkelijk werker zal dan
samen met ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim, aangevuld met jeugdwerker Jedidjah de
Haan, een team vormen van predikanten en kerkelijk werkers, dat in beide wijkgemeenten werkzaam
zal zijn.
De sollicitatiecommissie heeft in januari en februari een profielschets opgesteld en een vacature
geplaatst. Er zijn een vijftal reacties binnen gekomen en met twee kandidaten zijn gesprekken
gevoerd en de commissie is unaniem tot een voordracht gekomen.
De kerkenraden van Ichthus en Emmen-Zuid zijn dan ook dankbaar en verheugd om u te kunnen
meedelen dat unaniem besloten is om tot kerkelijk werker te benoemen: mw. Heleen Hornstra. Mw.
Hornstra is nu kerkelijk werker in Wolvega.
Als geen bezwaren worden ingediend zal een arbeidscontract worden opgesteld en kan mw. Hornstra
haar huidige betrekking opzeggen en kan zij bij ons in dienst treden per 1 juni aanstaande als fulltime
kerkelijk werker.
Op een later moment zullen wij organiseren dat u als gemeente kennis kunt maken met mw.
Hornstra.
Tenslotte willen wij de sollicitatiecommissie, met als voorzitter dhr. Geert Renkema, hartelijk
bedanken voor het goede werk en de voordracht.
Wijkkerkenraden Emmen Zuid en Ichthus Emmermeer
Deelnemers van de gespreksgroep Bijbelse miniaturen
Vanwege een begrafenis kunnen enkele deelnemers aan de gespreksgroep de eerste bijeenkomst
niet bijwonen. Daarom verplaatsen we de start naar 12 april. We beginnen dan om 15.00 uur.
Iedereen van harte welkom.
Bach Cantate Vesper in de Grote Kerk op 3 april 2022
Vandaag, zondag 3 april zingt Vocaal Ensemble Magnificat een Bach Cantate Vesper in de Grote Kerk
van Emmen. Tijdens deze vesper staat de cantate „Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott” (BWV
127) centraal. Het lied waarop deze cantate is gebaseerd gaat over het lijden en sterven van Christus.
Zo leven we ook muzikaal toe naar Goede Vrijdag.
De vesper begint om 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Wel is er een collecte bij de uitgang waarbij
wij hopen op uw ruimhartige steun.
Filmavond „A LIFE ON OUR PLANET”: De Opgang, 3 april 2022
Vanavond in de Opgang: een heel bijzondere en boeiende film. Dat kunnen we zeker zeggen van de
indrukwekkende film van David Attenborough 'A Life on our Planet’ ('Een leven op onze planeet’). Het
is een hoopgevende film, maar voelt ook als een laatste waarschuwing. Als het gaat om de natuur en
het klimaat kunnen we zaken nog ten goede beïnvloeden. Maar dan moeten we het nu wel gaan
doen. 'A Life on our Planet’ is Attenboroughs getuigenis en missieverklaring ineen. Vanavond op deze
zondag 3 april om 19.30 uur in de Opgang. Toegang gratis.
Lezing over Soren Kierkegaard door ds. Bert Altena
Morgen, op maandag 4 april komt ds. Bert Altena uit Vries/Assen naar de Opgang om te vertellen
over de Deense filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus, Søren Kierkegaard (1813-1855).

Anno 2022 is er nog steeds veel belangstelling voor deze grote denker. Dit mede omdat hij in zijn
filosofisch werk het belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid benadrukt. De lezing begint om
19.45 uur en de toegang is gratis.
Priester James Mallon: Stop met ploeteren en begin opnieuw
James Mallon, een Canadees priester, schreef het boek „Divine renovation” oftewel „Als God
renoveert”. Het is een soort van zelfhulpboek voor noodlijdende kerken, gemeenten en parochies. Hij
schreef het boek een aantal jaren geleden en het is nu al een belangrijk standaardwerk als het gaat
om geloofsopbouw. Mallon geeft in zijn boek een blauwdruk hoe je van een noodlijdende kerkelijke
gemeente of parochie weer tot een succes kunt maken. In het najaar zou ik graag met een groepje
mensen (maximaal 7 of 8) dit boek gedurende een aantal avonden willen bestuderen en bespreken.
Interesse en wilt u ook meedoen en denken? Stuur dan een mail naar kor.louissen@ziggo.nl of
bel met 06-522664763.
Kor Louissen.
Paasoratorium van Dirk Zwart in Assen en Meppel
De koren Vivace uit Meppel en Adorate Dominum uit Assen voeren twee keer het indrukwekkende
Paasoratorium van Dirk Zwart uit. De eerste keer is in De Kandelaar in Assen op 9 april en de tweede
keer in de Kruiskerk in Meppel op 16 april. Aanvang 20.00 uur. Op www.vivacemeppel.nl en
www.adoratedominum.nl is uitgebreidere informatie te vinden.

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 15 april

