Zondag 16 december 2018 week 51, Jaargang 21
Begroeting door:
Voorganger:
Organist:
Ouderlingen:
Diakenen:
Lector:
Koster:
Weekkosters:

Mw. N. Feenstra en mw. S. Tiemersma
Mw. F. van Wieren-Bolt
Dhr. P. Flens
Dhr. J. Tiemersma en mw. H. Hendriks
Mw. F. Boerhof en mw. M. Hut
Dhr. H. Schiere
Dhr. J. Venema
Dhr. F. Knigge en J. Post

Agenda week 51: (voor zover bekend)
Ma:
16.00 uur
Achterom, Kerstviering
Ma:
19.30 uur
Repetitie Ichthuskoor
Ma:
19.30 uur
Gebedsgroep
Di:
08.30 uur
Interieurverzorging: team 2
Di:
14.00 uur
Sacraal dansen
Di:
14.30 uur
Kerstviering Heidehiem
Wo:
12.30 uur
Kerstmiddag senioren in Ichthus
Wo:
19.30 uur
Vergadering kerkenraad
Vrij:
13.30 uur
Schakel vouwen mw. N. Feenstra en mw. G. Bijker
Vrij:
13.45 uur
Bezorgen voor kerktelefoon mw. A. Knigge
Komende diensten:
Dinsdag 18 december Kerstviering in Heidehiem
Alle voorgangers werken mee, evenals het Dameskoor Zuidbarge o.l.v. dhr. G. Ziengs,
organist dhr. G. Ziengs.
Zondag 23 december 10.00 uur: in Ichthus, voorganger: ds. B. Altena, Assen.
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.
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar
Mw. A Muller-Wieringa en dhr. en mw. Kuipers, Middenhaag 433 7815 LG Emmen.
Opbrengst collectes 9 december
1e voor Diaconie: € 142,25, 2e voor Toerusting Pastoraat: € 127,25.
De collectes op 23 december zijn voor
De Diaconie en de Kerk.
Giften voor ‘De Helpende Hand’
Via Nelleke van der Kamp € 25,00, van een echtpaar € 10,00.
Op onze bankrekening ontvingen we de volgende giften: Van de Goede Herderkerk: € 1.027,20
opbrengst avondmaalscollectes juni t/m oktober. Van de Diaconie van de Kapel opbrengst van een
collecte: € 250,00.
Onze vaste donateurs en een paar extra goede gevers willen we langs deze weg bedanken voor hun
giften. Na onze oproep vorig jaar hebben we gelukkig uit allerlei hoeken gelden gekregen, waardoor
onze financiën er voorlopig weer goed uitzien.
Ter uwer oriëntatie: we zijn ieder 4 weken ca. 500.00 euro kwijt voor de boodschappen. We zijn ook
heel blij dat er regelmatig bedragen binnenkomen hetzij op onze rekening hetzij contant via de
collectes of in de mand in de hal van Ichthus of in mijn brievenbus.
Allemaal heel veel dank !
Wij wensen u gezegende kerstdagen en veel Heil en Zegen voor 2019.
Namens het team van ‘De Helpende Hand’, Nolly Feenstra

Bedankt
Hartelijk bedankt voor de bloemen, kaartjes en telefoontjes die ik mocht ontvangen vanuit de Ichthus
gemeente. De revalidatie na m’n knieoperatie verloopt voorspoedig.
Iedereen fijne feestdagen gewenst.
Hartelijke groeten Emmy Vos.
Namens de familie Boonstra: heel hartelijk dank voor de bloemen afgelopen zondag. Ze waren zeer
blij verrast.
Groep ‘Achterom’
Groep ‘Achterom’ houdt op maandag 17 december kerstfeest.Dit begint om 16.00 uur.
De groep begint weer op maandag 7 januari om 14.00 uur.
Allen goede kerstdagen toegewenst.
Groeten van het bestuur van ‘Achterom’.
Kerstgroet vanuit Ichthus.
Met dank aan de contactpersonen (bezorging), Gea Warringa (foto) en Harmen Klaassens(grafisch
ontwerp) hebben alle leden van Ichthus weer een mooie kerstgroet vanuit Ichthus ontvangen.
Eenzelfde kaart wordt bezorgd bij de bewoners die wonen in de straten rondom het gebouw Ichthus.
Er zijn nog een aantal kaarten over, ze liggen in de hal en u mag ze meenemen om uit te delen aan
anderen.
Boekenmarkt
Onze voorjaarsboekenmarkt zal gehouden worden begin maart 2019.
Uw boeken kunt u inleveren iedere woensdagmorgen tussen 10.00 - 11.30 uur in de hal van Ichthus.
Ook zondags kunt u voor de dienst de boeken in de daarvoor bestemde krat deponeren.
Alvast bedankt voor uw inbreng.
De boekenmarktcommissie
Koken voor tieners
In januari start voor de tieners ‘Alpha Youth’ weer (nieuwe naam van de catechisatie). Zij beginnen de
vrijdagavonden met een warme maaltijd. Hiervoor worden mensen gezocht die het leuk vinden om te
koken! Ziet u het zitten om een tienergroep op vrijdagavond te voorzien van een warme maaltijd? Het
zal gaan om ongeveer 12 personen. De dagen waarop de maaltijden nodig zijn, zijn 11&25 januari en
1&8 februari. U kunt zich opgeven bij jeugdwerker Jedidjah de Haan: Jeugdwerker@pgemmen.nl,
06-11817194
Zondagmiddag 23 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 takjes, een kijkdoos maken, speuren naar de
figuren van het kerstverhaal, dansen, muziek en nog veel meer! Het feest begint om 15.00 uur en na
een korte viering aan het eind is er een lekkere maaltijd, waarna het om 17.00 uur afgelopen zal zijn.
We hopen jullie allemaal te zien op 23 december
Kapella Vocale organiseert op 23 december om 17.00 uur een Kerst Sing In in de Kapelkerk,
Kapelstraat 63 Emmen.
Openingstijden Kerkelijk Bureau
In de periode van 23 december 2018 t/m 6 januari 2019 is het kerkelijk bureau beperkt geopend, n.l.:
donderdag 27 december van 09.00 – 15.00 uur en
donderdag 3 januari van 9.00 – 15.00 uur.
Liturgieën en zondagsbrieven worden op die donderdagen gemaakt en kunnen dan tussen
13.00 – 15.00 uur worden opgehaald.
Ook de kerkpostbezorgers kunnen tussen 13.00 – 15.00 uur de post ophalen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en fijne feestdagen gewenst.
Met vriendelijke groet, namens de medewerkers op het Kerkelijk Bureau PG Emmen,
Gerrit-Jan Hietland.

Kindernevendienst en oppas
Volgende week zondag en met eerste Kerstdag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor
hen kindernevendienst of oppas is?
Neem voor kindernevendienst contact op met Elona
Bloemberg (elonabloemberg1991@hotmail.com).
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com

________________________________________________
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl
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 28 december.

