
De Schakel Zondag  22 mei 2022     Week 21     Jaargang 26  

  
De dienst begint vandaag om 9.00 uur en is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u 
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus 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. 
  
Begroeting:  Mevr. C. Bloemberg en mevr. I. de Jonge 
Voorganger:    Ds. H.W. Thon 
Pianist:  Dhr. H. Vliegenthart   
Ouderling:   Mevr. B. Beukers 
Diaken:  Dhr. H. Beukers 
Lectrice/lector: Mevr. M. Altena 
Koster:   Dhr.  J. Schonewille 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  
Agenda 
Ma: 19:30 uur  Ichthuskoor 
Di:    9.00 uur  Interieurverzorging: dhr en mevr. Geerlinks, dhr.  en mevr. Strootman  

en mevr. Hoving 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. G. Strootker 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
  
Komende kerkdiensten 
Op 29 mei in Ichthus om 10.30 uur met ds. J. de Valk-Boerma. 
 

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Dhr. en mevr. Oving  en  mevr. R. van Duyvenbode. 
  

Bedankt 
We waren verrast dat we zondag een bloemengroet van Ichthus mochten ontvangen.  
Dat doet ons goed.                                       Hartelijke groeten van Willem en Trijnie ter Veen. 
  

Huwelijksjubileum 
Dinsdag 24 mei zijn de heer H. Oving en mevr. L. Oving -Kramer, Veenkampenweg 136, 7822 GW, 
Emmen, 65 jaar getrouwd. De Ichthusgemeente wil hen hiermee feliciteren en hun samen nog een 
gezegende tijd toewensen. 
  
Uitnodiging 
Voor de ontmoeting met een maaltijd op dinsdag 24 mei vanaf 12.30 uur, kunt U zich nog opgeven. 
Opgeven kan via de mail, anniewubs@hotmail.nl of 0591-617897. 
                                                                         Hartelijke groet, Ontmoeting en Inspiratie en het pastoraat. 
  
 Opbrengst collectes 8 mei en 15 mei 
8 mei: 1e € 69,00 (diaconie) en 2e € 77,60 (PGE)  
15 mei: 1e € 63,20 (diaconie) en 2e € 46,70 (PGE)   



  
Eerste collecte 29 mei 2022 voor Stichting Sparrow   
„Ik ben opgegroeid in een familie en in omstandigheden waar alles beperkt was, behalve mijn 
dromen.” Dit vertelt Eloisa in een interview dat zij gaf. Eloisa doet de opleiding Psychologie en wordt 
sinds haar middelbare school gesponsord door stichting Sparrow.  
 Stichting Sparrow geeft op de Filipijnen aan kinderen in extreme armoede de kans om hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Via hun studiehuis, met een team van leerkrachten en 
maatschappelijk werkers, geven ze op maat gemaakte begeleiding met als doel dat ieder kind een 
beroepsdiploma kan halen.    
De sponsorkinderen krijgen bijles in de vakken waar ze moeite mee hebben en verdiepende lessen in 
de vakken waar ze goed in zijn. Als er thuis of op school problemen zijn dan helpt de maatschappelijk 
werker om die problemen aan te pakken. Deze intensieve aanpak zorgt ervoor dat deze 
sponsorkinderen minder vaak stoppen met school en met hogere cijfers afstuderen.    
Eloisa vertelt: „Als ik niet in het Sparrow programma zat, dan had ik nu niet naar school kunnen gaan. 
Zeker niet naar college. Sinds ik een studiebeurs van Sparrow heb gekregen, ben ik gemotiveerder 
voor mijn studie. De laatste drie jaar van de middelbare school behoorde ik zelfs tot de top van mijn 
klas.  
„Daarnaast is het studiehuis van stichting Sparrow een grote hulp voor mij. Hier kan ik leren en mijn 
opdrachten en projecten maken. Sparrow heeft een grote impact op mijn leven. Maar niet alleen op 
mijn leven; ook op het leven van mijn vader. Hij is verantwoordelijker geworden en motiveert mij nu 
altijd om mijn studie af te maken. Hij vertelt altijd aan zijn vrienden dat zijn dochter naar college gaat. 
Hij is zo trots op mij.”  
Meer informatie is te vinden op de website stichtingsparrow.nl 
Uw bijdrage voor het werk van deze stichting is van harte welkom. Alvast bedankt.                                                                      
De diaconie 
 
Bedankt!  
Uit de Pauluskerk mochten we vorige week weer een aantal producten ophalen en ook een 
enveloppe met inhoud ad € 50,00.  Wilt U ook aan onze mand denken in de hal ? Bedankt alvast.  
Heel veel dank hiervoor.                                                                  Het team van „De Helpend Hand"  
  

Kom eens op de koffie in Ichthus 
Op woensdagmorgen vanaf 10:30 uur staat de koffie/thee klaar beneden in de Zeihuuvzaal. Het is 
gewoon een gezellige ontmoeting, dus kom gewoon langs. 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”. 
  

Concert op de rijdag na Hemelvaartsdag (De Opgang) 
Het muzikale duo „Cherry Ripe” & Maartje geven vrijdagmiddag  
27 mei, op de dag na Hemelvaartsdag, een concert in de Opgang. Gerard, Fiebo en Maartje zingen en 
spelen op de vleugel, dwarsfluit en klarinet en laten werken horen van onder meer Schubert, Horn, 
Britten, Schuman en Giordani. Het belooft een mooi en intiem concert te worden in de Opgang in het 
kader van de Open Inloop. Het concert begint om 15.00 uur. Zowel de toegang als de koffie en de 
thee zijn gratis. 
  

 



Reis naar Taizé vanuit Emmen dze zomer 
Van 14 tot en met 21 augustus gaat er vanuit Emmen weer een groep jonge mensen naar Taizé. Voor 
een bezoek aan de oecumenische geloofsgemeenschap aldaar. Voor veel mensen een hele 
bijzondere belevenis. Er zijn al 11 aanmeldingen binnen en er worden nog een paar meer verwacht. 
Aanmerkelijk meer dan vorig jaar. Door deze toename van het aantal reizigers is er een tekort aan 
chauffeurs. Interesse? Mail dan naar taize.emmen@gmail.nl of bel met 06-52664763. De reis wordt 
georganiseerd door de Werkgroep Taizé Emmen. En die hebben ook een website en die is te vinden 
op www.taize-emmen.nl. 
  

 

Ik zing u van een herderszoon    
die ging door diepe dalen: 

ik zal van David en zijn troon 
en van zijn Zoon verhalen. 

  
Ik zeg u: al was David klein, 
geen groter koning heerste 

want God zei: Deze zal het zijn, 
de laatste wordt de eerste! 

  
Hij wordt gevraagd in het paleis 

de snaren zacht te strelen; 
de zieke Saul raakt van de wijs 

en David, die kan spelen! 
  

Dan vlucht hij, vogelvrij verklaard, 
spelonken worden woning; 

daar treft hij Saul- maar David spaart 
zijn vijand: wettig koning. 

  

En Mefiboset, slecht ter been, 
mag aan zijn tafel eten; 

diens vader Jonathan ging heen, 
wie zou een vriend vergeten? 

  

Ik zing tot slot op hoger toon: 
dit koningschap reikt verder, 
de allergrootste Davidszoon 

is onze goede herder! 

  

 

 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  
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Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 24 juni 


