
De Schakel Zondag  25 september 2022     Week 39     Jaargang 25  

  
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. H. Hendriks en mevr. J. Middeljans 
Voorgangers:   Ds. J. de Valk-Boerma en ds. G. Kajim 
Pianist:  Dhr.  B. Melis 
Ouderling:   Dhr. T. Reitsma 
Diaken:  Mevr. J. Fransen 
Lectrice/lector: Mevr. J. Fransen 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  

Agenda 
Ma:    19.00 uur Ichthuskoor 
Di: 14:15 uur Dienst Heidehiem met ds. G. Kajim en dhr. Elling als organist 
Wo:   10.00 uur  Ontmoeting door de week, koffieochtend   
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. J. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
  

Komende kerkdiensten 
Op 2 oktober in Ichthus om 10.30 uur met ds. G. Kajim. 
 

 Collecte op 25 september voor: 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 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente  
gebracht worden naar:   
Mevr. W. de Vries-Knigge, Zuidermarke, Wilhelminastraat 8, 7811 JN  Emmen. 
Dhr. R. Wanders, Warmeerweg 316, 7815 HT  Emmen. 
  



Opbrengsten collecten 4 en 11 september 
De opbrengst van de collecte tijdens de openluchtdienst  is € 1.157,56. 
11 september: eerste € 34,00 (KIA) en tweede € 28,40 (PGE jeugd). 
  
Gift!  
Eind augustus was weer een mooi bedrag overgemaakt op onze rekening door de diaconie van de 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt , t.w. € 699,25. Wij hebben naar de diaconie een bedankbrief 
gestuurd met wat actuele informatie betreffende het reilen en zeilen van de Helpende Hand.                                             
                                                                                                                Het team van „De Helpende Hand"  
  
Bericht van overlijden 
We ontvingen het bericht van overlijden van: 
* Johanna Jacoba van der Wal–Deij, geboren 3 april 1938 en overleden 6 juli 2022. 
    De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
* Henderika Vrijbloed-Trumpie, geboren 23 augustus 1930 en overleden 22 augustus 2022.  
   De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 27 augustus 2022. 
* Henk de Jong, geboren op 7 oktober 1942 en overleden op 4 september 2022.  
   Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
* Boukje Katerberg-Vogd, geboren 30 juni 1944 en overleden 6 september 2022.  
   De afscheidsplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
* Jantje Poppema-Witvoet, geboren 4 januari 1938 en overleden 13 september 2022. De afscheids- 
   dienst voorafgaande aan de begrafenis heeft dinsdag 20 september plaats gevonden in Ichthus. 
We wensen de familie van mw. van der Wal, mw. Vrijbloed, dhr. de Jong, mw. Katerberg en  
mw. Poppema veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd.  
                                                                                Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks-Niers (scriba) 
  
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. 
  
Kliederkerk 25 september 2022 
Op zondagmiddag 25 september is er Kliederkerk! We beginnen om 15.00 met een leuke speurtocht, 
knutsels, iets om te snoepen en spelletjes rondom het thema: Durf jij?! Daarna hebben we een leuke 
viering en we sluiten af met een Potluck maaltijd (dat is zo’n maaltijd waarbij iedereen wat te eten 
meeneemt, zodat je het met elkaar kunt delen) Kliederkerk duurt tot ongeveer 17.00 en is speciaal 
voor kinderen van de basisschool samen met hun (groot)ouders of verzorgers. Ook een leuk moment 
om eens vrienden kennis te laten maken met de kerk. Zien we jullie dan?                       Jedidjah 
  
Jassen voorvluchtelingen 
De vluchtelingen die wachten in Ter Apel op het begin van hun procedure zijn dringend warme jassen 
nodig. Als u nog goede tweedehands jassen heeft, zeker voor mannen, die u zelf niet meer nodig 
hebt dan willen we die graag hebben om de mensen daar te helpen. U kunt ze brengen op dinsdag-, 
woensdag– en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur tijdens de Open Inloop in De Opgang.      
Heeft u een jas over voor deze mensen en u bent niet in de gelegenheid deze naar de Opgang te 
brengen dan wil ik dit wel voor u doen. U kunt de jas (sen) zondag aan mij geven dan zorg ik er voor 
dat ze op de juiste plek terecht komen                                            Met een hartelijke groet, Gea Dost  



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 zijn 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 ouderenpastoraat van onze gemeente. Hopelijk mogen we jullie allen ontmoeten. 

Groet vanuit het Pastoraat. 
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. 
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! 
                                                         Janneke de Valk (jannekedevalkboerma@gmail.com / 0591-645673) 
  
Bach-cantatedienst: 25 september 2022 in Schoonebeek 
Vanavond 25 september 2022 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. 
 
Uitnodiging gemeenteavond  
Dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur in Ichthus, d’Zeihuuvzaal 
1. Opening en Welkom 
2. Mededelingen 
3. Voorstellen kerkelijk werker/ouderen pastor Dineke van Oort 
     Dineke is per 1 september werkzaam in de PGEmmen 
4. Pastoraat 
     Hoe werkt het Pastoraat in onze wijkgemeente? 
     Hoe gaan we hier verder mee?  
     We willen met elkaar hierover in gesprek. 
5. Het gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk met de Christelijke Gereformeerde Kerk 
6. Gesprekken met de wijkgemeente Emmen-Zuid over samenwerking in de toekomst 



7. Wat verder ter tafel komt 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
Daarna tijd voor een hapje en een drankje, ook hiervoor van harte uitgenodigd.         
                                                                                           Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 
  
Denk en praat mee over de toekomst van de kerk 
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 een inspirerende en succesvolle kerk kunt maken. In oktober zou ik graag 
met een groepje mensen dit boek gedurende een aantal avonden willen bestuderen en bespreken en 
daarmee ook nadenken over de toekomst van onze kerk in Emmen. Interesse en wilt u ook meedoen 
en denken? Stuur dan een mail naar kor.louissen@ziggo.nl of bel met 06-522664763. 
  

Levend water  
  

Het water stond tot aan de lippen, 

er was geen water meer, 

want een woestijn is dor en droog, 

maar drinken moet je telkens weer, 

 

de rots spleet en het water stroomde 

op dorre aarde neer, 

het morrend volk deed zich te goed, 

maar drinken moet je telkens weer, 

 

de Jacobsbron, betwist, omstreden 

geeft water, keer op keer, 

je put voor elke dag genoeg, 

maar drinken moet je telkens weer, 

 

het water dat Ik je kan geven 

stroomt nu al door de tijd, 

voor wie dorst, een bron van leven, 

die water geeft in eeuwigheid, 

 

IK leid je door de dorre vlakten, 

geborgen in mijn hand, 

door lijden, dood, tot heerlijkheid, 

naar het van ouds beloofde land, 

 

naar de rivier van levend water, 

die, helder als kristal, 

ontsprongen aan de troon van God, 

wie dorst heeft eeuwig laven zal.  



  

Jan Mul 
  
 
  
  
 
 
 

 

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 


