
Zondag 15 januari 2023 
Week 3 jaargang 25 
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.   
************************************************************************************************************* 
De dienst is vandaag om 9.00 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.                                                                    
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.  
www.ichthus-emmermeer.nl          
 ************************************************************************************************************ 
 

Begroeting: Dames C. Bloemberg en I. de Jonge 

Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma 

Organist: Mw. N. v.d. Leest 

Ouderling: Mw. E. Kemperink 

Diakenen: Mw. G. Dost,  

Lector:  Mw. J. Fransen 

Koster:  Dhr. R. Wanders 

Weekkoster: Heren J. Post en F. Knigge 

  

Agenda: 

Ma: 14.00 uur: Achterom, Iedereen is welkom! 

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 

Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend 

Wo:  19.30 uur: Diaconie en Pastoraat 

Do:       08.30 uur: Interieurverzorging groep Ichthus 

Vr:  13.30 uur: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp 

Vr:                          Schakel bezorgen: Mw. G. Wanders 

  
Komende diensten: 22 januari  10.30 uur: Ds. G. Kajim 

 
 
 De bloemen mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar: 
  

 
 
  
De heer J. Middel 
 
 
 
 

  
Opbrengst collecten in de kerk: 
1e collecte 31 december  € 74.89, 2e € 74.05 
1e collecte   1 januari       € 27,75  2e € 42,80                                
1e collecte 8 januari         € 97,50  2e € 50,20 
 
Bedankje: 
Hierbij wil ik de Ichthus gemeente hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die ik zondag mocht 
krijgen. Ik was zeer verrast en ben er erg blij mee! Hartelijk groet Coby Katoen-Haasnoot. 
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Geef voor de kerk van morgen, Actie Kerkbalans 2023 komt eraan  
Half januari gaat Actie Kerkbalans van start. De actie loopt van 14 januari tot en met 28 januari. Het 
thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden 
van onze gemeente een brief of email met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We 
hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!  
Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal 
lastige jaren als gevolg van corona staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we 
dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van 
betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, 
maken we de kerk van morgen mogelijk. 
Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  
Namens het wijkcollege van kerkrentmeesters, Herman van der Kamp en Gerrit Fleming 
 
Aktie Kerkbalans 2023 
In de komende week start de jaarlijkse actie Kerkbalans. De landelijke actie van de PKN kerken 
waarbij we u vragen aan te geven hoe groot uw vrijwillige bijdrage aan onze kerk in 2023 wordt. In Op 
Weg van januari 2023 leest u daarover meer. 
Is uw E-mail adres bij ons bekend dan ontvangt u komende week via E-mail de uitnodiging om bij te 
dragen. (Soms ontvangt u de brief in uw “spam box”.  
Dat is helaas niet altijd te voorkomen.) 
Is uw E-mail adres niet bij ons bekend dan ontvangt u deze week een enveloppe met het 
toezeggingsformulier. 
U kunt toezeggen via de website www.pgemmen.nl/toezeggingen maar u kunt ook het papieren 
toezeggingsformulier invullen en aan ons retourneren in de bijgeleverde enveloppe. 
Indien u ons machtigt om (maandelijks) uw bijdrage van uw bankrekening te innen dan scheelt ons dat 
veel werk. Zorgt u liever zelf voor de betaling(en) dan kan dat d.m.v. de aangehechte acceptgirokaart 
(papieren toezeggingsformulier) of eigen bankoverschrijving. 
Wilt u nog meer belastingvoordeel? Maak dan gebruik van de overeenkomst tot periodieke gift. 
Meer informatie hierover bij het Kerkelijk bureau, Gerrit-Jan Hietland, 0591-622122. 
administratie@pgemmen.nl 
 
Filmavond 
Dit seizoen wordt weer de mogelijkheid geboden om in huiskamersfeer naar een prachtige en 
indrukwekkende film te kijken. 
In de voormalige showroom bij Ans en Gerrit  Misker, Odoornerweg 4  hangt een groot scherm en er is 
zitruimte voor ongeveer 30 bezoekers. Na afloop is er een nazit met hapje en drankje om nog even 
wat na te praten. 
De tweede filmavond is op zondag, 22 januari, aanvang 19:30 uur.  
De Franse film Les Choristes (Nederlands: De Koorzangers) wordt getoond. 
Een werkloze muziekleraar Clément Mathieu  krijgt een baan als ambtenaar in een tuchtschool voor 
minderjarige probleem jongeren. Hij is geschokt door het harde regiem van de school en vooral door 
het extreme en grotendeels nutteloze beleid van directeur. Mathieu besluit de kinderen op het rechte 
spoor te brengen door hen kennis te laten maken met de kracht en magie van muziek en richt een 
zangkoor op. 
Opgave graag per mail: geawarringa@planet.nl  of tel 647677 (Gea Warringa) 
Ans en Gerrit sponsoren nog steeds het project van Soupkitchen in Namibie, en hebben daarvoor 
altijd een spaarbusje klaar staan. 
Als gasten kunnen we daar misschien een bijdrage in doen. 
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Vanuit de Opgang: 
Reli-quiz donderdag 19 januari in de Opgang. 
U kent de commissie Vorming en Toerusting ongetwijfeld vanwege een aantal jaarlijks terugkerende 
activiteiten zoals gespreksavonden, een vastenwandeling of een filmavond. Maar we willen ook graag 
af en toe wat nieuws bieden. 
In een poging om de ‘vorming’ te combineren met gezelligheid en bevordering van onderlinge 
contacten organiseren wij een ‘Reli-quiz’ met vragen over 8 religieuze thema’s zoals bijv. Bijbel, 
wereldgodsdiensten, kerk en geloof in Emmen, Jodendom e.a. U kunt individueel meedoen, maar 
desgewenst ook als tweetal. En natuurlijk is ook hier het motto: ‘Meedoen en erbij zijn vinden wij 
belangrijker dan winnen’. 
U bent van harte welkom op donderdagavond 19 januari om 19.30 uur in de Opgang. Ook nodigen wij 
nadrukkelijk belangstellende gemeenteleden uit andere wijken uit. 
Het liefst hebben wij dat u zich vooraf opgeeft via een mail naar roel@rabosch.nl, maar gewoon 
onaangekondigd komen is ook prima. Zegt het voort en mis deze unieke combinatie van vorming, 
contact, koffie en warmte niet. 
 
Taizéviering zondag 22 januari 19.00 uur 
Op zondagavond 22 januari zal als afsluiting van de Week van gebed voor de eenheid de derde 
Taizéviering van dit seizoen gehouden worden. We beginnen om 19.00 uur in De Bron aan de 
Hesselterbrink 2. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die gezongen gaan 
worden mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur aanschuiven. De viering is 
geënt op de liturgie zoals die ook gehouden wordt in het oecumenisch jongerenklooster in Frankrijk, 
waar jongeren van over de hele wereld samenkomen, en wordt gekenmerkt door de prachtige liederen 
uit Taizé, gebed, lezing en stilte. De inspirerende viering is voorbereid door mensen van de werkgroep 
en enkele van de jongeren die afgelopen zomer naar Taizé geweest zijn. Jong en oud van harte 
welkom! 
 
Geestelijke begeleiding in de vorm van Lectio Divina  
Op: woensdag 18 en 25 januari 2023 14.15 uur – 16.00 uur 
In: de Opgang, Mantingerbrink 199. 
Voor: mensen van wijkgemeentes Ichthus en de Opgang en andere belangstellenden. 
In Op Weg heb je kunnen lezen over Lectio divina, lezen met je hart.                           
De derde reeks van twee is in januari.  
Graag nodig ik je daarvoor uit! Je kunt aanschuiven, ook als je niet eerder meegedaan hebt. Wel is 
het zinvol om de beide keren erbij te zijn.  
Als je het wat lijkt, graag aanmelden bij mij! 
Janneke de Valk jannekedevalkboerma@gmail.com telefoon: 645673 
 
Week van gebed van eenheid, 15- 22 januari 2023                                                                   
Op zondag 15 januari staan we in de ochtenddienst van 9.00  
uur in Ichthus stil bij de Week van gebed van eenheid. In de viering van zondag 22 januari wordt deze 
week afgesloten met een oecumenische viering in de Kerk van H. Franciscus van Assisi, De 
Schanswal 2, 7823 TJ Emmen.                                                                                                                                   
U kunt er ook van lezen in Op Weg.  Het thema die week is: Doe goed, zoek recht.                                                                       
Aan de dienst van 22 januari werken mee: pastor José Lange, ds. Door-Elske Cazemier, het 
parochiekoor van de Franciscus. Aanvang van de dienst is om 9.30 uur.  Ook leden van andere 
gemeenten dus ook de leden van Ichthus uit de wijk Emmermeer zijn van harte welkom.  

Kerk op Schoot 
Voor kinderen van 0 tot 5 jaar is er zondagmiddag 15 januari Kerk op Schoot. We vertellen hier het 
Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte 
activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis 
met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Kerk op Schoot is op 15 
januari van 15.00 tot 16.00 en vindt plaats in de Opgang, Mantingerbrink 199. Zien we jullie daar? 
Met vriendelijke groet, Jedidjah de Haan-van Rijn 
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Start project Klanken en kleuren door Vocalin Drenthe 
Is zingen uw passie en wilt u binnen een aantal weken meedoen aan een concert met beroepssolisten 
en -orkest? 
Meldt u zich dan aan voor het project Klanken en kleuren; via Gounod naar Van Gogh van Vocalin 
Drenthe. 
Het projectkoor Vocalin Drenthe onder leiding van dirigent Roelof Bosma start op zaterdag 21 januari 
a.s. met het project Klanken en kleuren; via Gounod naar Van Gogh. Op het programma staan het 
Pater Noster (Onze Vader) en de Caeciliamis van Charles Gounod. Caecilia is de beschermvrouw van 
de muziek.  Aan het eind van de vijftiende eeuw wordt zij voorgesteld als patrones van (kerk)musici en 
orgelbouwers. In katholieke landen en streken dragen veel koren, fanfares, harmonieën en andere 
muziekensembles de naam Sint Caecilia. 
De Caeciliamis is het bekendste werk van Charles Gounod op het gebied van kerkmuziek. De mis 
heeft een grote orkestbegeleiding, waardoor dit populaire werk niet vaak wordt uitgevoerd. 
2023 is het Van Goghjaar en omdat Gounod en Van Gogh elkaar kenden, wordt er verbinding 
gezocht met de schilderkunst door amateurschilders uit de regio uit te nodigen.  
Er zijn drie concerten gepland in maart 2023 in Emmen, in Hoogeveen en in Assen. 
Aan de concerten werken de volgende solisten mee: 
Sopraan Judith Sportel, tenor Aart Mateboer en bas Joep van Geffen. 
Koor en solisten worden tijdens het concert begeleid door Ensemble Conservatoire uit Zwolle. 
Er wordt vanaf 21 januari 2023 gerepeteerd. Van de deelnemers wordt thuisstudie verwacht. 
De begeleiding tijdens de repetities is in handen van Karel van den Berg. 
Meer informatie over het project vindt u op de site. 
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan zo snel mogelijk op via www.vocalindrenthe.nl 
 

KOFFIE OCHTENDEN 
Elke woensdag 10 –11 uur, kerkgebouw Ichthus, 

iedereen is welkom 
 

 

 

 

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
N. v.d. Kamp tel. 640035  Kopij voor donderdag 17.00 uur                                                                                                        
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                             E-
mail: Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 3 februari. 
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