
De Schakel Zondag 8 januari 2023     Week 2     Jaargang 26 

 
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 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. 
  

Begroetingscommissie: Mevr. G. Wanders en mevr. R. de Roo 
Voorganger:    Dhr. Sj. Van Hese 
Orgnist(e):   Mevr. G. Jongsma 
Ouderling:    Mevr. A. Wubs 
Diaken:   Dhr. G. Fleming 
Lectrice/lector:  Mevr. A. Knigge 
Koster:      Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:     Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal 
  

Agenda 
Ma:    14:00 uur  Achterom 
Ma:    19:30 uur  Ichthuskoor 
Wo:    10.00  uur   Koffieochtend in de Zeihuuvzaal / koffie schenken  Geert Renkema  
Wo: 19:30 uur  Kerkenraad 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks 
 
Komende kerkdiensten 
Op 15 januari in Ichthus om 9.00 uur met ds. J. de Valk-Boerma.  
 

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar    
mevr. Katoen. 
  

Bericht van overlijden 
Vertrouwend op de vaste belofte van God, was hij een voorbeeld voor velen. Afgelopen donderdag  
5 januari 2023 is Jaap Tiemersma overleden.  
Sinds enkele jaren woonde de familie Tiemersma in Renswoude (Acacialaan 10, 3927 GE 
Renswoude). Daarvoor waren zij vele jaren bij veel activiteiten in Ichthus betrokken. Komende 
donderdag 12 januari om 11.00 uur is de uitvaart. Deze is ook te volgen via: tiemersmaonline.nl/jaap. 
 
Mededeling van overlijden 
Mw. Alberdina (Diny) Bal-ter Horst, geboren 4 februari 1930 en overleden op 24 december 2022. We 
wensen de familie van mw. Bal veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd. 
                                                                                     Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks-Niers (scriba) 
 

http://tiemersmaonline.nl/jaap


 
 
 
 
Bedankt!  
Op de valreep van 2022 mochten wij op onze bankrekening nog een bedrag van € 430,58 ontvangen. 
Dit was de opbrengst van de avondmaal collectes uit de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt.  
Wij zijn hier weer heel blij mee.  De bedankbrief is naar de diaconie van deze gemeente gegaan.  

Hartelijke groeten, het team van „De Helpende Hand"  
 
Collecte 8 januari 2023 
Vandaag, 8 januari, zal de 1e collecte bestemd worden voor het werk van de Helpende Hand. Al jaren 
delen zij eens per 14 dagen voedselpakketten uit aan maximaal 20 gezinnen die deze ondersteuning 
hard nodig hebben. Het zijn allemaal gezinnen of inwoners in Emmermeer, maar men hoeft geen lid 
van Ichthus te zijn om geholpen te worden met een voedselpakket. 
In deze tijd, waarin steeds meer mensen steeds meer moeite hebben om rond te komen, is dit werk 
onmisbaar. Lukt het u om een steentje bij te dragen aan deze vorm van hulp voor een medemens in 
Emmermeer? 
Hebt u zelf ondersteuning nodig? Schroom dan niet maar laat het een diaken weten, zodat we 
kunnen kijken wat we voor u kunnen betekenen.                                         Hartelijk dank, de diaconie. 
 
Gespreksgroep: Wat echt belangrijk is, zingeving voor alledag 
Dit is de titel van een boekje van Karen Wassink, (dat nu niet meer in de boekhandel verkrijgbaar is), 
maar wat als leidraad zal worden gebruikt voor de gespreksgroep, die de laatste jaren vier keer per 
seizoen bijeen komt rond een bepaald thema. 
Dit boekje bevat verdieping rond zeven thema’s, met ook steeds een link naar een bepaald bijbel 
gedeelte. Het gaat om de volgende kernwoorden: aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen, 
loslaten, liefde en willen. 
De deelnemers ontvangen korte informatie rond deze woorden, waarover we dan met elkaar in 
gesprek gaan en informatie, inzichten en ervaringen delen. 
We hopen dat zowel eerdere deelnemers en ook anderen mee gaan doen. Gespreksleiding: Geert 
Renkema. 
Maximum aantal deelnemers 15 personen. Bij meer aanmeldingen wordt in overleg een tweede 
mogelijkheid geboden. Aanmeldingen via mail: geertenlenierenkema@gmail.com  of telefonisch 
640966. Graag eigen mailadres vermelden. 
Data: op dinsdagmiddagen 10, 17, 24 en 31 januari 
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur. 
  
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 
  
  
 
Filmavond: 22 januari 2023 om 19.30 uur  
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 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). 
  
Reli-quiz 2023 op 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. 
Graag een pen meenemen om antwoorden te kunnen noteren. 
  
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. 
  
Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina 
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 daar-voor uit! Je kunt aanschuiven, ook 
als je niet eerder meegedaan hebt. Wel is het zinvol om de beide keren erbij te zijn. 
Op: woensdag 18 en 25 januari 2023 14.15 – 16.00 uur 
In: de Opgang, Mantingerbrink 199 
Voor: wijkgemeentes Ichthus en Opgang en andere belangstellenden. 
Als je het wat lijkt, graag aanmelden bij mij! 

Janneke de Valk (email: jannekedevalkboerma@gmail.com / telefoon: 645673) 
  
 

 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 3 februari 


