
De Schakel Zondag  11 september 2022     Week 37     Jaargang 25  

  
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. T. Luchies 
Voorganger:    Ds. G. Rohaan 
Organist:  Mevr.  G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Dhr. G. Fleming 
Lectrice/lector: Mevr. I. Pals 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  Familie Venema 
  

Agenda 
Ma:    19.00 uur Ichthuskoor 
Wo:   10.00 uur  Ontmoeting door de week, koffieochtend   
Wo:   15.00 uur  Moderamen 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: ? 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. G. Venema 
  

Komende kerkdiensten 
Op 18 september in Ichthus om 10.30 uur samen met de CGK. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Mevr. J. Strockmeyer en dhr. H. Pinkster. 
  
Bedankt 
Naar aanleiding van mijn ongeluk in het verkeer willen mijn vrouw en ik  u allen hartelijk danken voor 
bloemen, fruitmanden en vooral de hartverwarmende reacties in de vorm van bezoek, telefoontjes 
en voor ons emotionele kaarten die wij met tientallen van u mochten ontvangen. Het zal nog enige 
tijd duren voordat ik weer helemaal genezen ben!!!                             Hartelijke groet, Dien en Jan Post  
  

Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen die hij afgelopen zondag mocht ontvangen van de 
gemeente Ichthus.                                                                              Een hartelijke groet van Gerke Bakker.  
  
Koffieochtend op woensdag 
Op woensdagmorgen (vanaf 10:00 uur) staat de koffie/thee weer klaar beneden in de Zeihuuvzaal. 
Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend even binnen te lopen. 
 
Opbrengsten collecten 21 en 28 augustus 
21 augustus: eerste € 110,37 (diaconie) en tweede € 95,30 (PGE) 
28 augustus:  eerste € 209,70 (diaconie) en tweede € 213,60 (wijkkas) 
  
 



Diensten in  september en oktober 2022 
Beste mensen, na een periode van overleg is in juni jl. de handtekening onder de verkoop van Ichthus 
gezet. Onze broeders en zusters van de Christelijk Gereformeerde Kerk zijn heel blij met de 
overdracht en willen graag een goede samenwerking in het gebouw.  
Nu we aan het begin van een nieuw seizoen staan, voor het eerst een seizoen met twee verschillende 
gemeenten in Ichthus, heeft de CGK ons uitgenodigd om op 18 september mee te vieren in hun 
dienst. De dienst begint om 10.30 uur (voor ons verandert er dus niets aan de aanvangstijd). Na de 
dienst willen we samen koffie/thee drinken en elkaar proberen te leren kennen. 
Op zondag 25 september is de aanvangstijd van onze dienst gewijzigd. I.v.m. onze startzondag 
hebben wij de aanvangstijd geruild met de CGK. Wij beginnen dus om 10.30 uur.  In deze feestelijke 
dienst wordt ook onze nieuwe kerkelijk werker, Dineke van Oort, bevestigd. 
De laatste wijziging is op zondag 16 oktober.  Op verzoek van de predikant van de CGK begint onze 
dienst om 09.00 uur en de dienst van de CGK om 10.30 uur. De familie Vazquez (predikant van CGK) 
wil graag op 16 oktober hun pasgeboren tweeling laten dopen. En uiteraard werken wij van harte 
mee aan dit verzoek. 
Voor de goede orde en duidelijkheid zet ik de verschillende aanvangstijden in de maanden september 
en oktober hier nog even onder elkaar: 
18 september 10.30 uur uitgenodigd in de viering van de CGK 
25 september 10.30 uur, startzondag (aanvangstijd geruild ovv ons) 
2 oktober 10.30 uur, Afscheid ambtsdragers,viering Heilig Avondmaal 
9 oktober 09.00 uur 
16 oktober 09.00 uur (aanvangstijd geruild ovv CGK) 
23 oktober 09.00 uur 
30 oktober 10.30 uur                                                 Hartelijke groet, Gea Dost (voorzitter kerkenraad) 
 
Huwelijksjubileum  
Zondag 4 september waren dhr. J. Huizinga en mevr. G.Huizinga-Bosklopper, Weerdingerstraat 92, 
7815 SG, Emmen, 60 jaar getrouwd. De Ichthusgemeente wil hen hiermee nog feliciteren en hun nog 
gezegende jaren toewensen. 
  
Uitnodiging startzondag 25 september 2022 
Beste gemeenteleden, we nodigen u/jou van harte uit voor de dienst op startzondag 25 september 
a.s., om 10.30 uur. In de dienst gaan voor ds. Kajim, ds. Janneke de Valk en kerkelijk werker Heleen 
Hornstra. Medewerking wordt verleend door twee zangeressen, Jorien en Hilde Habing. 
De nieuwe ouderenpastor, Dineke van Oort, die voor een deel in Ichthus zal gaan werken, zal 
bevestigd worden. Na de dienst nodigen wij u/jou uit voor de koffie/thee en daarna voor de 
gezamenlijke lunch, om ongeveer 12.30 uur tot 13.30 uur. 
Na de lunch gaan we naar Gerrit Misker, Odoornerweg 4, voor een rondleiding in de galerie 
„Myskery”. Er zijn niet alleen Oldtimers en Youngtimers, er is ook prachtige kunst, o.a. een heel mooi 
overzicht met 95! reproducties van Vincent Van Gogh! Ook is er een heel bijzondere expositie met 
ongeveer 250 opgezette dieren! Eenieder gaat op eigen gelegenheid. 
Weet u al of u voor de lunch en/of de rondleiding blijft, dan verzoeken we u vriendelijk om u/ jou op 
te geven voor donderdag 22 september 12.00 uur. Weet u het nog niet of u blijft na de dienst, dan 
mag u natuurlijk ook zonder aanmelding blijven eten en meegaan naar de galerie van Misker. De 
aanmelding is alleen bedoeld voor het inschatten van de catering. 
 



Opgave lunch en Myskery bij Hennie Hendriks, mailadres: scriba@ichthus-emmermeer.nl of 
telefonisch 0591 619774. Graag begroeten we u/jou op zondag 25 september, van harte  
welkom.                         Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, Hennie Hendriks (scriba) 
  
Zin om als gastzanger in een koor te zingen? 
Op maandag 22 augustus is het Ichthuskoor Emmen weer begonnen met de repetities ter 
voorbereiding van twee concerten in oktober. Beide concerten zullen worden gegeven in 
samenwerking met het Chr. Zuidlaarder Mannenkoor. Het eerste optreden vindt plaats op 
vrijdagavond 7 oktober in de Grote kerk te Wildervank. Het concert in Emmen wordt gehouden op 
zondagmiddag 23 oktober in de Grote Kerk. 
Het Ichthuskoor wil gastzangers de gelegenheid bieden mee te zingen tijdens deze concerten. 
Zangers voor alle stemsoorten kunnen zich aanmelden. De repetities worden gehouden op de 
maandagavond van 19.30 - 21.30 uur in Ichthus aan de Walstraat in Emmen onder enthousiaste 
leiding van dirigent Frits Vugteveen. 
Het programma betreft geestelijke liederen, Engelse hymnes en liederen voor beide koren. De 
begeleiding wordt verzorgd door organist Dirk Swama, pianist Jan de Roos en trompettist Louis 
Luitjens. 
Meedoen aan deze concerten is een prachtige gelegenheid om te zingen in een koor zonder de 
verplichting lid te worden. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ko Dekker (secretaris), 
tel. 06 13248684. 
  
Contactpersonenmiddag 
Uitnodiging op woensdagmiddag 5 oktober, om 14.00 uur voor alle contactpersonen, diakenen en 
ouderlingen van onze Ichthus gemeente. Om elkaar onder het genot van een kopje thee of koffie 
even weer te kunnen ontmoeten en bij te praten . 
Hierbij zij onze voorgangers Gerben Kajim en Janneke de Valk aanwezig. Tevens kunt U kennismaken 
met de kerkelijk werkers Heleen Hornstra en Dineke van Oort. Dineke is  voor een deel werkzaam in 
het ouderen Pastoraat van onze gemeente. Hopelijk mogen we jullie allen ontmoeten. 

Groet vanuit het Pastoraat. 
 
Collecte op 25 september: Noodhulp Pakistan 
Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote 
overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden 
gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen.  
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed 
is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten 
zijn vernietigd.  
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers 
om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften.  
1700 gezinnen krijgen een voedselpakket  
inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee 
Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift op 25 september?       Diaconie 
  



Tweede reeks lectio divina: lezen met je hart 
Lectio divina is manier van lezen van een (Bijbel)tekst om langzaam, stap voor stap, in verschillende 
fasen, meer open voor de gelezen tekst te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. Waarbij het 
vooral gaat om de beleving. We kiezen een tekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling NBV 21, zodat we daar 
ook bekend mee raken (voorzover de tekst anders dan in de vorige NVB vertaald is). 
Voor de opleiding Geestelijke Begeleiding waar ik het laatste jaar van volg, is het oefenen van het 
geven van „lectio Divina” een onderdeel. Afgelopen voorjaar hebben we een eerste reeks lectio 
divina gehad. Het waren mooie ontmoetingen in juni, waarvan de deelnemers samen met mij een 
vervolg willen. 
Maar er is daarnaast ook ruimte voor nieuwe mensen. Graag nodig ik je daarvoor uit. Het kan ook als 
je niet eerder meegedaan hebt. Wel is het zinvol om de beide keren erbij te zijn. 
Ik denk aan ongeveer maximaal 8 mensen. Mochten er meer opgaven zijn, dan overleggen we dat 
met elkaar. 
Data: woensdag 28 september en 5 oktober, 10.30 –12.00 uur 
In: de Opgang, Mantingerbrink 199 
Als je het wat lijkt, graag aanmelden bij mij! 
Volg de zondagsbrieven en websites van Ichthus en de Opgang mocht bij belangstelling hierna weer 
een vervolg komen.                   Janneke de Valk (jannekedevalkboerma@gmail.com / 0591-645673) 
  
Taizé-gebed in stiltetuin De Stroetenhof: 18 september om 19 uur 
Afgelopen zomer zijn zo’n tien jongeren uit Emmen naar Taizé geweest. Zij zijn onder de indruk 
geraakt van alles wat daar gebeurde. Onder andere ook van de vieringen, drie vieringen per dag. 
Zoals voorgaande jaren hopen we ook dit seizoen weer vijf vieringen te organiseren in de stijl van 
Taizé. Het eerste gebed zal plaatsvinden op zondag 18 september om 19.00 uur. En wel in de 
prachtige stiltetuin de Stroetenhof aan de Huizingsbrinkweg 40a. 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. Tot 18 september!  
  
Bach-cantatedienst op 25 september 2022 in Schoonebeek 
Op zondagavond 25 september ’22 komt een Bachensemble uit Noord-Nederland naar 
Schoonebeek. In deze bijzondere dienst die om 19.00 uur begint voeren (strijk)orkest en koor, 
ondersteund door een aantal professionele solisten de Cantate BWV 45 „Es ist dir gesagt Mensch, 
was gut ist” van J.S.Bachuit. Dit alles o.l.v. de bekende dirigent Luuk Tuinder.  
Wij nodigen u uit om met ons te genieten van de schoonheid en veelzijdigheid van deze kerkmuziek, 
ingebed in een liturgische setting.  Toegang is vrij, wel is er een mogelijkheid tot gift bij de uitgang. 
  

 
De juiste keuze 

  
Luister naar ouderlijke wijze woorden. 

Wees solide, standvastig, constant. 
Streef naar levenswijsheid. 

Vergeet haar niet, dan zal zij jou beschermen. 
Hou van haar, dan zal ze je redden.  

Begin met zoeken,  je zult zien. 



Je zult niet struikelen  
want je zoekt het licht op. 
Je zult stralen als een zon 

die opkomt en steeds hoger aan de hemel schijnt.  
Zodat het overal licht is.  

Hou vol  
Kies niet de kant van mensen die verkeerd doen.  

Zij weten niet waarover zij zullen struikelen , 
 want zij houden van de nacht.  

Zij laten anderen struikelen. 
Lieg niet.  

Maak je weg begaanbaar.  
Weet waarheen je gaat. 

Zoek de eenvoud.  
Geef niet op. 

Ook al ren je, je zult niet vallen.  
Wees eerlijk en betrouwbaar.  

  
(Aad van der Klaauw) 

  
  
  
 
 
 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 86 87 (Iena Pals   Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 7 oktober 


