
De Schakel Zondag 5 februari 2023     Week 6     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 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. H. Hendriks en mevr. J. Middeljans 
Voorganger:      Ds. F. de Boer 
Orgnist(e):   Dhr. J. Dubbelhuis 
Ouderling:    Mevr. J. Keim 
Diaken:   Mevr. J. Fransen 
Lectrice/lector:  Mevr. G. Venema 
Koster:      Dhr. J. Venema 
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 Iena Pals  
Wo: 19:30 uur  gemeenteavond 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: dhr. T. Boerhof 
 
Komende kerkdiensten 
Op 12 februari 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:   
Dhr. en mevr. Goeree.  
  
Huwelijksjubileum 
Op dinsdag 7 februari hopen Dhr. W.A. Goeree en Mevr. Goeree-Berends, Wolfsklauw 9 7873 CW 
Odoorn, hun 65-jarig huwelijk te vieren. Namens de Ichthusgemeente wensen we hun samen nog 
gezegende jaren toe. 
  
Bevestiging Ambtsdragers 
Gerjan Kleefman heeft zich kandidaat gesteld als kerkrentmeester en Rika Lanting heeft zich 
kandidaat gesteld als diaken. Gerjan en Rika zullen in de dienst van zondag 19 februari bevestigd 
worden. Heel fijn dat Gerjan en Rika deze taak willen vervullen en wij wensen hen veel wijsheid toe.  

                                  Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 
  
 



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.  
  
Kerkbalans 2023 
Vorige week eindigde de actie Kerkbalans 2023. 
Veel vrijwilligers zijn de afgelopen weken in touw geweest om de uitnodiging om deel te nemen bij u 
in de bus te deponeren en/of hebben later in de week de antwoord enveloppe weer bij u opgehaald. 
Vanuit het kerkelijk bureau zijn honderden e-mail berichten verzonden met het zelfde verzoek. (soms 
komt dat bericht in een spam box terecht). 
De vraag is niet zonder resultaat gebleven. Inmiddels hebben zeer veel leden hun toezegging 
geretourneerd via de antwoord enveloppe of via de website www.pgemmen.nl. Ook zijn er leden die 
inmiddels hun kerkelijke bijdrage voor dit jaar al (gedeeltelijk) hebben voldaan. 
Aan al deze mensen een heel hartelijke dank voor de medewerking. 
Momenteel worden alle reacties verwerkt en duurt het nog even voor we met een eerste prognose 
kunnen komen. Mocht u nog niet hebben toegezegd: het kan nog steeds via eerder genoemde 
website. 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Stel niet uit …….. Alvast onze hartelijk dank.  

                     Gerrit-Jan Hietland (kerkelijk bureau) 
 
Nieuwjaarsconcert muziekvereniging Laus Deo 
Muziekvereniging Laus Deo zal zondagmiddag 29 januari 2023 om 14.30 uur een nieuwjaarsconcert 
verzorgen in het kerkgebouw De Schepershof. Het belooft een mooie muzikale middag te worden, 
waarin nummers gespeeld zullen gaan worden in het teken van het nieuwe jaar. 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. De toegang is gratis, er is vrije gift bij de uitgang. 
  
Magnificat zingt Bach Cantate Vesper: 5 februari 2023 Grote Kerk  
Op zondag 5 februari zingt Magnificat een Bach Cantate Vesper in de Grote Kerk in Emmen. Centraal 
staat de cantate „Wer weisz, wie nahe mich mein Ende"(BWV27).  
Het koor wordt in deze vesper begeleid door musici op barokinstrumenten met medewerking van de 
volgende solisten, Martine Salomons (sopraan & alt), Anand Blank (tenor) en Jan Kruisselbrink (bas). 
Het geheel staat onder leiding van Daniël Rouwkema.  Liturg is ds. Menso Rappoldt en het hoofdorgel 
wordt bespeeld door Wietse Ouwejan. De Vesper begint om 17.00 uur.  
Deze vesper wordt u gratis aangeboden, hoewel er hoge kosten worden gemaakt. Wij vragen bij de 



collecte om uw ruimhartige gift zodat Magnificat deze vespers kan blijven uitvoeren.  
Groet Joke Baas (secretaris Magnificat).  

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 Ichthus 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  
   gedaan 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) 
 
 
 
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 10 maart 


