
Zondag 10 december 2017 week 50 Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Mw. N. Feenstra en mw. S.Tiemersma 
Voorganger:  Ds. R. Wentink,uit Emmercompascuum 
Organist:  Dhr. W. Kramer 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mw. J. Alberts 
Diakenen:  Mw. G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector:   Dhr. H. Schiere 
Oppasdienst:    Mw. A. Misker 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:               Dhr. en mw. Altena 
  
Agenda week 50: (voor zover bekend) 
Vanavond 18.30 uur Clubs 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Wo:  12.30 uur Kerstmiddag senioren 
Wo: 20.00 uur Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel 
Do:  08.30 uur Interieurverzorging: dames G. van Engen, R. de Roo en N. v.d. Kamp 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen G. Huizinga en G. Strootker 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. D. Warringa 
  
Komende diensten: 
Zondag 17 dec. 10.00 uur in Ichthus  
Voorganger ds. G. Kajim, viering Heilig Avondmaal. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mw. T. Venhuis en mw. A. Luchies-Strootman 
  
Uitleg van de symbolische schikking 
Thema: ‘Sporen van licht zoeken’ 
Symbolen: kronkels, wortels en rode rechte takken.  
De gekronkelde takken met daar doorheen vervlochten de  rode takken van de kornoelje, verwijzen 
naar de rode kleur van de Heilige Geest. 
Zoeken naar sporen van licht op de kronkelwegen van het leven. Zoeken naar rechte paden, 
houvast vinden, geworteld raken, voor groei vanuit de diepte, van binnen uit en de Geest die 
voorgaat als een vuur in de nacht. 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  
Kindernevendienst 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en u wilt dat er voor hen kindernevendienst is?  
Dan kunt u contact opnemen met Elona Bloemberg: elonabloemberg1991@hotmail.com  
  
Opbrengst van de collectes van 3 december 
1e: € 127,25 (Diaconie) 2e: € 111,60 (PKN pastoraat).  
  
De collectes op 17 december zijn voor:  
De Diaconie en Kerk. 
  
Dank 
Boukje Katerberg kreeg afgelopen zondag bloemen van Ichthus. Zij dankt de Ichthus gemeente 
hartelijk voor de bloemen. 
  
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen die ik vorige week heb gekregen en voor de kaartjes 
en telefoontjes. 
Ook de mooie roos die ik als mantelzorger mocht ontvangen op 5 november heeft mij goed gedaan. 
Hartelijke groet, Rie de Vries-Vos. 



  
Meeleven 
Mevr Schepers-Lassche verblijft al bijna een jaar in een GGZ instelling. Eerst in Hoogeveen, nu al  
lange tijd in Assen. 
Het gaat inmiddels veel beter met haar, en ze hoopt op een plekje in Heidehiem. Ze leeft mee met de 
 Ichthus gemeente, en groet u allen. Een kaartje ter bemoediging kunt u sturen naar: Dennenweg 9, 
Assen Postbus 30007, 9400 RA, Assen. 
  
Helpende Hand 
Op onze rekening ontvangen de opbrengst van avondmaals-collectes uit De Kapel, De Zuidermarke 
en Holdert: € 255,60. Hartelijk dank hiervoor. 
Ook bedankt voor alle DE-punten die of in mijn brievenbus lagen, in de mand in de hal en persoonlijk 
aangereikt. 
Tot nu toe hebben we punten voor 44 pakken koffie á 250 gr.  
Nogmaals heel veel dank voor alle aandacht en zorg aan ons project besteed.   
Het team van "De Helpende Hand " 

  
Kerstmiddag 
Kerstmiddag voor ouderen wordt gehouden op 13 december, aanvang 12.30uur.  
We beginnen met een heerlijke warme maaltijd. Daarna de viering met onze beide predikanten. 
Het belooft een mooie middag te worden. U kunt zich nog opgeven vandaag bij Gre Venema 
tel.615291. 
  
Tweede avond: Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. 
Over de zeven deugden als levenskunst.. 
We gaan met het boekje van ds  Bert L. van der Woude als handleiding verder in 
gesprek over deugden geloof, hoop en liefde, maar ook over de vier klassieke of kardinale deugden, 
te weten verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. In de Bijbel komen we deze kardinale 
deugden tegen en zijn ze zeer belangrijk voor het samenleven van mensen. 
Hoe spelen deze deugden in ons eigen leven een rol en wat kunnen we van deze deugden als 
richtlijnen voor ons leven leren. 
We nodigen u uit om samen met anderen hierover verder in gesprek te gaan op 13 december, 
aanvang 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. 
 
Sinterkerst & Nieuw 
Op donderdag 4 januari zijn alle tieners van 12 tot 18 jaar uitgenodigd voor 'Sinterkerst en Nieuw'.  
Een gezellige avond met gekke spellen, lekker eten, ontmoeten en stilstaan bij de feestdagen. 
De avond begint om 18.00 tot 21.30 en vindt plaats in de Opgang.  
Vrienden en vriendinnen zijn welkom! 
Om de avond tot een succes te maken is er het vriendelijk verzoek om wat eten en drinken mee te 
nemen voor bij het diner. Als iedereen wat meeneemt, dan hebben we vast genoeg.  
Er is ook een dresscode voor de avond: Nette kerstkleding of een foute kersttrui.   Jedidjah de Haan. 
  
Boekenmarkt: 
We gaan door met de boekenmarkten. 
De bedoeling is deze te houden de eerste zaterdag van maart en de eerste zaterdag van oktober. 
U kunt de boeken iedere woensdag inleveren van 10.00-11.00 uur in de hal v.d. kerk. 
Mocht u zondags naar de kerk ook een paar boeken kwijt willen dan staat er een mand/doos in de hal 
waar u ze in kunt doen. Alvast bedankt voor de medewerking., 
    De boekenmarktcommissie. 
  
Kapella Vocale  
Organiseert 17 december 2017 een ‘Sing In’ in de Grote Kerk, om 17.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. 
Wel zal er na afloop een collecte worden gehouden voor de gemaakte onkosten. 
Het belooft een afwisselend programma te worden met veel samenzang. Medewerking wordt verleend 
door het ensemble Scherzo en Jan Lenselink (orgel/piano) Algehele leiding Willy Misker. 
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Aankondiging kerstconcert Chr. Mannenkoor Valerius 
Het Christelijk Mannenkoor Valerius geeft zaterdag 23 december een kerstconcert in de Grote Kerk.  
Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Medewerking verlenen het gemengd koor Amor 
Cantandi uit Ten Boer en de organist Kees Steketee. Het geheel staat onder leiding van dirigent Luuk 
Tuinder. Kaarten zijn in de voorverkoop € 12,50 incl. pauzeconsumptie verkrijgbaar via de leden of bij 
Tourist Info en De Babyhoek in de Noorderstraat. ’s Avonds in de kerk € 15,00. 
  
Zondagmorgen 24 December Kerstkliederkerk in de Opgang 
Kom allemaal naar dit gezellige kerstfeest voor kinderen van 0 t/m 12 jaar met hun Papa’s, Mama’s, 
Opa’s, Oma’s en andere belangstellenden. Kinderkoor Cantiamo zal een musical spelen en daarna 
zijn er tal van leuke activiteiten te doen. Knutselen met ijsstokjes, een kerstster maken, speuren naar 
de figuren van het kerstverhaal, een schimmenspel spelen en nog veel meer! Het feest begint om 
10.00 uur en aan het eind is er een lekkere maaltijd, waarna het om 12.00 uur afgelopen zal zijn.  
We hopen jullie allemaal te zien op 24 december. 
  
Geef uw mening over kerkblad OP WEG 
Sinds enkele maanden zit ons kerkblad in een nieuw jasje.  
Nu is het tijd om te inventariseren wat u, de lezer, van het vernieuwde kerkblad vindt. Daarom houden 
we, samen met de Protestantse Kerk in Nederland, een enquête. Doet u mee? Dat kan tot 1 februari. 
Achtergrond 
Het project Kerkblad 2017 van de PKN stelt ons in staat om onder begeleiding van het Bureau voor 
geloofscommunicatie De Zalige Zalm, het kerkblad zo te vernieuwen dat het niet alleen voor de trouwe 
lezers maar ook voor de mensen met wat meer afstand tot de kerk, een lezenswaardig blad is.  
Met nieuwe onderwerpen en rubrieken, full colour en in een nieuwe lay-out. We kunnen ook ervaren 
hoe de combinatie werkt van communicatie via een kerkblad en digitaal via de kerk-app Protestant.  
Als redactie streven we ernaar dat u het kerkblad graag leest en u daardoor betrokken voelt bij onze 
gemeente. We horen graag hoe u het kerkblad nu ervaart. U bent uitgenodigd om mee te doen aan 
een lezersonderzoek. De vragenlijst staat voor u klaar op de website van uw wijkgemeente en op de 
website van de Protestantse Gemeente Emmen.  
In het voorjaar laten wij u weten wat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn.  
Maakt u geen gebruik van internet? Gebruik dan de papieren enquête. U vindt deze enquête in de hal 
van uw kerkgebouw.  
Lever uw ingevulde exemplaar vóór 1 februari in bij uw wijkredacteur, Hennie Hendriks-Niers.  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp tel. 640035. Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 29 december. 
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