
De Schakel Zondag 22 januari 2023     Week 5     Jaargang 25 

 
Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14 

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 

 
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. 
  

Begroetingscommissie:  Mevr. J. Geerlinks en dhr. G. Geerlinks 
Voorganger:      Ds. P.E.G. Wiekeraad 
Orgnist(e):     Dhr. E. van der Heide 
Ouderling:      Mevr. H. Hendriks 
Diaken:     Mevr. F. Boerhof 
Lectrice/lector:    Mevr. J. Keim 
Koster:      Dhr. J. Venema 
Weekkosters:     Fam. Venema 
  

  

Agenda 
Ma: 14:00 uur  Achterom 
Ma: 19:30 uur  Ichthuskoor 
Di: 14:15 uur  Dienst in Heidehiem met ds. G. Kajim en organist dhr. Elling 
Wo:    10.00  uur   Koffieochtend in de Zeihuuvzaal; koffie schenken Annie Wubs  
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. M. Altena 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
 
Komende kerkdiensten 
Op 5 februari in Ichthus om 10.30 uur met ds. F. de Boer.  
 

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Mevr. Bust (Vossepad 252), De Horst afd. De AA, kamer 2.5, Rondweg 97 7825 XZ Emmen.  
  
Bedankt  
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die we kregen van de Ichthusgemeente. Henk heeft met 
een longontsteking in het ziekenhuis gelegen. Hij is nu weer aan de beterende hand. 

Met vriendelijke groeten, Henk en Lammie Oving 
  
Opbrengsten collecten 15 en 22 januari 2023 
15 januari: eerste collecte €25,00 (KiA) en tweede collecte € 24,80 (PGE) 
22 januari: eerste collecte € 91,70 (diaconie) en tweede collecte € 69,30 (PKN) 
  
 
 



 
Ik geloof in de opstanding: liederen voor de 40-dagentijd 
Vorig jaar, in de weken voor Pasen, is u gevraagd een Lied van Opstanding op te geven voor de 
zondagen voorafgaande aan Pasen, de Veertigdagen tijd. Dat vragen we nu weer aan u. Vorig jaar 
kwam er voor iedere zondag een lied! 
De opstanding van Christus is voor ons , christenen, daarbij de hoofdzaak. Maar ook kan er daarbij 
gedacht worden aan nieuwe moed na een diep dal, of de natuur die weer ontwaakt in de lente. Deze 
ervaringen kunnen je in aanraking brengen met God en misschien hoort daar voor u wel een bepaald 
lied bij. 
De bedoeling is dan dat we deze liederen met uw korte toelichting een plaats geven bij de diensten 
van de Veertigdagen tijd en bij of in de Paasdienst. U kunt uw lied mailen naar: 
Frans Gerrit van Zwieten, vzwieten@hotmail.com tel 06-15376733. 
Ds. Gerben Kajim, g.c.kajim@hetnet.nl tel 06-30546911 
Bé Hoeksema tel 06-22674283 
Het lijkt ons mooi om zo een lied van u te ontvangen eventueel  
met uw persoonlijk verhaal. We nemen dan contact met u op voor de juiste plaatsing 
  
Opbrengst filmavond  
Op 22 januari hebben we met een ongeveer dertig personen gekeken naar de film Les Choristes (De 
Koorzangers). Ook konden we doneren aan het project Soupkitchen in Namibië. De opbrengst was 
€200.  
  
Nieuwjaarsconcert muziekvereniging Laus Deo 
Muziekvereniging Laus Deo zal zondagmiddag 29 januari 2023 een nieuwjaarsconcert verzorgen in 
het kerkgebouw De Schepershof,  het Waal 400 te Emmen (Emmerhout). Het belooft een mooie 
muzikale middag te worden, waarin nummers gespeeld zullen gaan worden in het teken van het 
nieuwe jaar. Laten we gezamenlijk het nieuwe jaar muzikaal inluiden!  
Dit nieuwe jaar bestaat muziekvereniging Laus Deo 100 jaar, oftewel met dit nieuwjaarsconcert trapt 
Laus Deo het jubileumjaar af en hopen we u te mogen begroeten. 
 Datum: 29 januari 2023 
 Locatie: De Schepershof; Het Waal 400 te Emmen 
 Aanvang: 14.30 uur 
 Toegang: gratis, vrije gift bij de uitgang. 
  
Energietoeslag van € 1300 voor het jaar 2022 al aangevraagd? 
Heeft de energietoeslag voor het jaar 2022 al aangevraagd? U heeft er alsnog recht op als de 
aanvraag voor 31 maart 2023 wordt ingediend. Uw diaconie wil u daarbij graag helpen. 
De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen. Voor 2022 geldt dat de 
Rijksoverheid huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm één keer een 
tegemoetkoming van € 1300 geeft voor de hoge energiekosten. Deze energietoeslag staat los van het 
energieplafond. 
 
 
 
 
 



 
De gemeente betaalt de energietoeslag uit. Als u een netto maandinkomen (excl. vakantietoeslag) 
had dat lager is dan onderstaande bedragen heeft u recht op € 1300 energietoeslag. 
* Alleenstaande/alleenstaande ouder    € 1.244,54 
   (21 jaar tot aan pensioenleeftijd)   
* Gehuwden/samenwonenden     € 1.777,92 
   (21 jaar tot aan pensioenleeftijd)  
* Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd    € 1.382,89 
* Gehuwd/samenwonend vanaf pensioenleeftijd  € 1.872,49 
Via de volgende link kunt u de toeslag aanvragen: https://gemeente.emmen.nl/energietoeslag 
U moet dan inloggen met DigiD, enkele vragen beantwoorden en bewijsstukken van uw inkomen 
over de maand december 2022 uploaden. Heeft u hierbij hulp nodig of heeft u vragen? Neemt u dan 
contact op met g.fleming@planet.nl of  
telefoonnummer 0612102707, iemand van de diaconie zal u graag helpen.. 
Ook voor 2023 geldt dezelfde energietoeslag van € 1300. De aanvragen hiervoor kunnen later in jaar 
ingediend worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.                Gerrit Fleming (voorzitter diaconie) 
  
Gemeenteavond: 8 februari2023 om 19.30 uur  
Beste gemeenteleden, hierbij nodig ik u jullie van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 8 
februari 2023 om 19.30 uur in de Zeihuuvzaal. 
  
1. Opening en Welkom 
2. Vaststellen Agenda 
3. Mededelingen 
 - Het gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk met de CGK en 
    hoe ervaren we dit met elkaar. 
 - …….. 
4. Samenwerking met Emmen-Zuid 
 - Gesprekken met Emmen-Zuid i.v.m. samenwerking 
    Op 6 december is een gezamenlijk moderamen vergadering  
             geweest en op 13 december een gezamenlijk kerkenraads   vergadering. In deze 
vergaderingen is o.a. het voorstel ge   daan om een aantal gezamenlijke diensten in Ichthus en  
            De Opgang te houden. 
5. Stand van zaken ambtsdragers 
6. Financiën 
 - kerkbalans 
7. Wat verder ter tafel komt 
 - Dineke van Oort, kerkelijk werker 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. 
Eenieder is van harte welkom op deze avond.  

 Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 
  

  
  



  
  
  

De Heer heeft naar mij omgezien 
  
  

De Heer heeft naar mij omgezien! 
   Ik had geen leven meer, indien 
   Hij mij had laten, dolen, klein 
   in eindeloosheid der woestijn. 

  
  

 Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem, 
   hoor in de eenzaamheid zijn stem. 

   De bron des levens is vlakbij, – 
   Gods toekomst opent zich voor mij. 

  
(NLB 804) 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 86 87 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 3 februari 


