
De Schakel  
Zondag 5 juni 2022 
Week 23 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.   
  

Vandaag geen dienst in Ichthus!  
Welkom in de Opgang! 
 

De dienst is vandaag in de Opgang om 10.00 uur, 
te horen/kijken via http/www.kerkomroep.nl.         
 
Agenda: 
Weekkosters: Heren H. Beukers en J. Bal 
Wo:  10.30 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend       
Wo:  08.30 uur: Interieurverzorging: team 4 
Wo:  19.30 uur: Gezamenlijke kerkenraadsvergadering Emmen-Zuid/Ichthus 
Vrij:  13.30 uur: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp  
                           Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 
  
Komende dienst: 
Zondag 12 juni 10.30 uur: Ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen 
 
De bloemen gaan naar mevrouw A.J. de Roo- de Groote 
 
Opbrengst collectes:                                                                                                                                                  

22 mei: 1e € 30,65 (PKN)              2e € 29,40 (wijkkas)                                                                                                   

29 mei  1e € 40,20 ( St. Sparrow) 2e € 57,85 (Jong protestant) 

Bedankjes: 
-We waren blij verrast door de vele warme reacties,   
kaarten en bloemen die we mochten ontvangen 
vanwege ons 65 jarig huwelijksjubileum. 
Dat doet ons goed! Bedankt! 
Hartelijke groeten van Henk & Lammie Oving 
 
Hartelijk Dank voor de mooie bloemen die ik van de Ichthus gemeente heb gekregen na mijn verblijf 
in het ziekenhuis dat doet je goed. 
Hennie Schnieders 
 
Nieuw  in onze wijkgemeente                                                                                                                                                                         

Wij verwelkomen de heer P.G. Seters. Hij is komen wonen in de Meerhoek,  Nijkampenweg 207. 

 

Hulp gevraagd voor de Koffie-ochtenden 
Iedere woensdagochtend  kwamen er een aantal mensen bijeen beneden in de 
Zeihuuv om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en sinds april is 
dit weer mogelijk.  
Het groepje gasten was soms wel erg klein, maar toch weten we dat de mensen die er 
wel aanwezig waren, graag blijven komen.  

Het was steeds gezellig en er werden boeiende gesprekken gevoerd.  
Fijn dat zo iets georganiseerd kan worden en dat een aantal mensen wilden helpen. Dank daarvoor! 
Graag zoeken wij weer hulp voor de volgende periode, juli tm september.  Er ligt een nieuwe opgave 
lijst op het tafeltje in de hal. Groetjes, Gea Warringa 
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Ontmoetingen door de week, komt u ook een keer in Ichthus op de koffie?  
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. En ook op een 
ochtend in de week gaan de deuren van Ichthus weer wijd open.  
Iedere woensdagmorgen van 10:30 uur-11:30 uur, schenken we koffie en thee met wat lekkers er bij, 
beneden in de Zeihuuvzaal.  
Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting. 
Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we U weer te mogen begroeten. 
De gastvrouw is deze ochtend Dien Post. 
 
Oude muziek uitgevoerd door jonge zangers                                                                                             

Wilt u een bijzonder concert meemaken? Kom dan op zondag 12 juni naar de Stefanuskerk in 

Westerbork! Deze middag kunt u genieten van muziek uit 4 eeuwen. De muziek wordt uitgevoerd 

door de jonge zangers en zangeressen van Koorschool Drenthe. Het koor staat onder leiding van 

Arian van der Mark. Op het programma staan werken van onder andere J.S. Bach, H. Purcell, G.F. 

Händel en S. Webbe. Het is een programma met veel variatie. Uiteraard is het kinder-/jeugdkoor in 

zijn geheel te horen. Maar ook zullen een aantal kinderen en pubers solistisch te horen zijn in muziek 

van Bach en Händel. En wat ook niet mag ontbreken zijn de kinderen van het opleidingskoor in de 

leeftijd van 6-9 jaar. Deze jonge kinderen zullen onder andere twee stukken uit de musical ‘Sound of 

Music’ laten horen.                                                                                                                                              

Het concert begint om 15.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Reserveren is 

niet nodig, er zijn genoeg plekken in de Stefanuskerk.  Entree € 10,- p.p. inclusief koffie of thee  

(entree t/m 17 jaar gratis)                                                                                                                                                     

Meer informatie over de koorschool: www.koorschooldrenthe.nl 

Lectio divina: lezen met je hart,  
22 en 29 juni 14.00 – 16.00 uur 
In “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: 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  telefoon: 645673 

 
Kliederkerk 12 juni in de Opgang 
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 
 
 
 
E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
N. v.d. Kamp tel. 640035  Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                             
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 24 juni  
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