
De Schakel Zondag  29 mei 2022     Week 22     Jaargang 26  

  
 

De dienst begint vandaag om 10 .30 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. D. Post en dhr. J. Post 
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Pianist:  Dhr. B. Melis   
Ouderling:   Mevr. A. Wubs 
Diaken:  Mevr. J. Fransen, mevr. M. Hut, mevr. F. Boerhof 
   en mevr. G. Venema 
Lectrice/lector: Mevr. J. Fransen 
Koster:   Dhr.  J. Post 
Weekkosters:  Fam. Venema 
  

Agenda 
Wo:    8.30 uur Tuingroep 
Wo:    9.00 uur Interieurverzorging: mevr. G. Venema, mevr. G. Donker en mevr. G. Berends 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. T. Boerhof 
  

Komende kerkdiensten 
Op 5 juni in De Opgang om 10.00 uur met ds. J. de Valk-Boerma en ds. G. Kajim. Een feestelijke dienst 
waarin mw. Heleen Hornstra wordt verbonden aan de wijken Ichthus en de Opgang, en wordt mw. 
José Luimes gezegend bij haar werk als pionier onder 20ers en 30ers.  
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente  
gebracht worden naar:   
Mevr. G. Eiting en partner, en mevr. E. Vos-Bal. 
  

Bedankt (1) 
Beste mensen van Ichthus. Mijn oprechte dank voor de fraaie kaars 2021, die ik van jullie heb 
ontvangen. Een goed lichtpunt voor in mijn leven hier in huis.  Met een groet voor u allen,  

Ger Andringa  
Bedankt (2) 
Mevr. Van Duyvenbode was zeer verrast dat ze de bloemen van de kerk mocht ontvangen. Ze 
bedankt de Ichthusgemeente en doet de hartelijke groeten van hen aan een ieder.  
  
Bedankt!   
Wij willen als Ichthus gemeente Jannie ten Hoor bedanken voor haar inzet als contactpersoon en 
tevens Aaltje Sijbom verwel-komen, zij neemt de wijk van Jannie over.            Betty Beukers  
  
 
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 
  
Gift 
Via mevrouw G. Warringa van mevrouw B. een gift van € 20,00 ontvangen voor de wijkkas. Hartelijk 
dank hiervoor.     
  
Koopcontract  
Beste gemeenteleden, in de cvk vergadering van vorige week hebben de voorzitter en de secretaris 
van de cvk het voorlopig koopcontract  van Ichthus ondertekend.  De afspraak bij de notaris staat 
gepland op woensdag 1 juni a.s 
Dat betekent dat onze broeders en zusters van de CGK vanaf die datum eigenaar zijn van Ichthus. In 
de overleggen  die we regelmatig met ze hebben is ons toegezegd dat er geen ingrijpende zaken 
zullen veranderen zonder overleg met ons.    Met vriendelijke groet, Gea Dost (voorzitter kerkenraad) 
  
Kliederkerk 12 juni 2022 
Op 12 juni is er weer een Kliederkerk! Van 15.00 tot 17.00 in de Opgang gaat jong en oud op een 
creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Speciaal voor kinderen met hun 
(groot)ouders. We sluiten Kliederkerk af met een maaltijd waarbij iedereen wat te eten meeneemt 
(American Diner).  Heeft u een hart voor gezinnen, bent u creatief, kunt u goed koffie zetten of bent u 
bereid om hand en spandiensten te verrichten?  Help dan mee met Kliederkerk! Opgeven of vragen 
mag bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl . 
  
  
  



Choral Evensong in de Grote Kerk in Emmen op 29 mei 2022 
Dit is de zondag na Hemelvaart. In de vesper klinkt daarom Psalm 47 en passende muziek o.a. van 
Felix Mendelssohn Bartholdy, Charles Villiers Stanford, John Barnhard, Healey Willan en John Rutter.  
Met medewerking van vocaal ensembel Magnificat. De orgelbegeleiding is in handen van Mattijs de 
Vreugd en staat met het koor onder leiding van dirigent Daniël Rouwkema. Liturg in deze vesper is ds. 
Menso Rappoldt.  
  
Lectio divina: lezen met je hart: 22 en 29 juni (14.00 – 16.00 uur) 
In de komende Op Weg staat een uitnodiging om een paar keer, in de maand juni, een Bijbeltekst te 
lezen op de manier van Lectio Divina. Lectio divina is manier van lezen om langzaam, stap voor stap, 
meer open voor de gelezen tekst te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. In Ichthus hebben 
we er al eerder ervaring mee gehad. 
Ik volg nu het laatste jaar van de opleiding Geestelijk Begeleiding en een onderdeel daarvan is het 
oefenen van „Lectio Divina”, met wie daar belangstelling voor heeft. 
Graag nodig ik je daarvoor uit. Als je vragen hebt, kun je me mailen of bellen. Deze uitnodiging stuur 
ik ook naar de zondagsbrief van de Opgang. 
Ik denk aan ongeveer maximaal 8 mensen. Mochten er meer opgaven zijn, dan overleggen we dat 
met elkaar. Data zijn woensdag 22 juni en 29 juni, 14.00 – 16.00 uur in Ichthus. 
Als je het wat lijkt, graag aanmelden bij mij!  Janneke de Valk (jannekedevalkboerma@gmail.com of 
telefoon: 645673 

 

Scipio app: het prikbord 
 Op deze plek kunnen we elkaar inspireren en dingen met elkaar delen. Het prikbord is alleen 
toegankelijk voor leden en niet voor gasten. Openbaar nieuws kunt u delen via het kopje nieuws. Op 
het prikbord deelt u bijvoorbeeld over: 
* lief en leed, bijvoorbeeld de geboorte van uw (klein)kind of dat u een operatie moet onder gaan 
* bedankje voor.... 
* een inspirerend lied of gedicht 
* iets wat u wilt weggeven 
* vraag/aanbod voor hulp 
* nieuws dat alleen voor leden is 
* oproepjes, bijvoorbeeld: wie gaat er mee wandelen/naar  
   de zangavond/wie wil een keer samen eten/etc. 
* stukje over een vergadering 
* acties van jeugdwerk, worldservants, etc. 
* bijzonderheden over een activiteit of kerkdienst 
* een goed idee 
* en meer... 
  
Wil iemand meer weten over het instellen van de scipio app, over hoe je een berichtje plaatst of hoe 
je een foto toevoegt? Aarzel niet, je mag me aanschieten in de kerk, bellen, mailen, appen. Door 
actief met elkaar te communiceren o.a. via de app zijn we meer bij elkaar betrokken.           
                                                                                                                          Hartelijke groet, Gea Dost 
  
 
 

Blijf niet staren naar de wolken, 



Blijf niet staren naar de wolken, 
maar ga staan in Jezus’ kracht. 

Maak Hem zichtbaar voor de volken, 
maak Hem groot, die ‘t al volbracht. 

Hij is koning – in de hemel, 
Hij regeert met alle macht. 

 
Blijf niet zitten op je eiland, 
kijk eens verder om je heen. 

Hoor de woorden van de Heiland, 
want Hij laat ons niet alleen. 

Hij is met je – alle dagen, 
Hij heeft hart voor iedereen. 

 
Wees niet bang om te getuigen. 

Jezus helpt je door zijn Geest. 
Heer, help ons het onrecht buigen, 

mensen leiden naar het feest. 
Geest, leer ons geloven, hopen 

en de liefde ‘t allermeest 

(Piet Hulshof) 

  

Melodie: Prijs, mijn ziel, de hemelkoning (Joh. de Heer 459)  

  
 
 
 

 

 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 24 juni 


