
  
Zondag 17 december 2017 
Week 51 Jaargang 20
  
Onder voorbehoud: 
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Hasper 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames E. Jipping, B. Beukers, J. Alberts en E. Vos 
Diakenen:  Dames F. Boerhof, G. Kloese, G. Venema, 
   T. Luchies, G. Dost en dhr. G. Dost 
Lector:   Mevr. M. Altena 
Oppasdienst:   Mevr. M. Hut 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:               Dhr. en mevr. Venema 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Vanmiddag: clubs kerstviering 
Ma: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 1 
Dames: M. Altena en J. Donker en M. Hoving 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Di:   14.30 uur: Dienst Heidehiem, alle voorgangers,  
                          organist dhr. G. Ziengs,  mmv. Chr. Mannenkoor Drenthe. O.l.v. Jan Boheur 
Di:   19.30 uur: Sacraal dansen 
Wo: 19.30 uur: Vergadering diaconie en pastoraat 
Vr:   13.30 uur Schakel vouwen: Mevr.  J. Boeijenga en mevr. J. Wijnholds.   
                        Schakel bezorgen: Mevr. A. Knigge. 
Komende diensten: Zondag 24 december, voorganger: Mevr. J. Keim-de Wit 
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr.  T. Bakker- van Beilen, Hagendoorn 15 7822 CA Emmen. 
Dhr.  R. Tip (Vossepad 246) SZE Noord 311,  Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen 
 
Opbrengst van de collectes van 10 december:                                                       

1e collecte: € 141,05    2e collecte € 147,50  De collectes voor volgende week zijn voor:                                                      
1e voor diaconie , 2e voor PGEmmen. 

Volgende week zondag met (klein) kinderen in de kerk en u wilt dat er voor hen 
kindernevendienst is? Neem dan contact op met Elona Bloemberg 
elonabloemberg1991@hotmail.com    
  
Verandering oppasdienst in Ichthus 
Al langere tijd wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de oppasdienst in Ichthus. Omdat 3 van de 4 
vaste oppassers ook ambtsdrager zijn wordt per 1 januari 2018 de oppasdienst aangepast. Er zal, net 
als bij de kindernevendienst, oppas op aanvraag komen. Tot vrijdagavond kunt u via het 
mailadres oppas.ichthus@gmail.com melding maken dat u voor (klein)kinderen gebruik wilt maken 
van de oppasdienst. 
Op feestdagen en bij bijzondere diensten zal nog wel iemand aanwezig zijn om zonodig op te passen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Ans Misker, Betty Beukers, Gea Dost, Marjan Hut. 
  
 

 

https://maps.google.com/?q=Boermarkeweg+60+7824+AA+Emmen&entry=gmail&source=g
mailto:oppas.ichthus@gmail.com


Achterom                                                                                                                                                                                   
Komende maandag 18 december vieren we ons kerstfeest in de Zeihuuvzaal. Dit begint om 16.00 uur. 
Wie gehaald moet worden, even een telefoontje naar Tonnie of Gre Bijker.                                                                                                                                         
We beginnen weer op 8 januari 2018. Allen fijne Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 
toegewenst door het bestuur. Groetend Gré Bijker. 

Giften: Via Mevrouw Jipping van NN een gift van €10.- voor de diaconie. Hartelijk dank! 
  
Helpende Hand: 
Van een gemeentelid ontvingen we het geactiveerde Emte-pasje met een groot aantal punten die we 
konden inwisselen voor korting. Heel veel dank hiervoor. 
Ook bedankt voor de producten die we mochten ontvangen in de mand en de DE-punten. Het team 
van “De Helpende Hand “ 
 
Verhuisberichten: Namens Masood laat ik (Jet Alberts) u weten dat ze heel blij zijn met hun nieuwe 
huis. Hij heeft met wat hulp alles geschilderd behangen laminaat gelegd en alles is nu klaar vertelde 
hij. 
Het gaat goed met vrouw en dochter, alleen ze hebben het heel erg koud. Masood wenst de 
gemeente gelukkige Kerst- dagen. Met de hartelijke groeten ook van vrouw en dochter. 
Masood Nad Ali Poor, Horstacker 1104, 6546 EB Nijmegen. 
  
- Jannie Nieboer (Weden 4, laatste tijd in Holdert, laat weten dat zij per 20 december in Holdert gaat 
verhuizen naar een appartement. nr. 414. Ze doet u allen de hartelijke groeten. 
  
Wijziging Contactpersoon Heidehiem. 
Onlangs heeft mevr. Hennie Schnieders besloten om te stoppen als contactpersoon in het 
hoofdgebouw van Heidehiem. 
Wij respecteren haar besluit en willen haar heel hartelijk bedanken voor alle jaren die ze als 
contactpersoon werkzaam is geweest. 
Ook willen wij haar bedanken voor de fijne samenwerking in het wijkteam. Wij wensen haar alle goeds 
toe voor de toekomst. Wij zijn heel erg blij dat mevr. Ali van Vondel-Tangenberg, die al deel uitmaakt 
van ons wijkteam voor enige aanleunwoningen, bereid is gevonden haar taak als contactpersoon over 
te nemen en wensen haar een goede tijd toe. 
Namens het wijkteam van wijk 7. Johanna Keim-de Wit – Ouderling. 
  
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. 
Dezelfde kaart is bezorgd bij de buurtbewoners die wonen in de straten rondom het gebouw Ichthus. 
Er zijn nog een aantal kaarten over, ze liggen in de hal en deze mogen meegenomen worden om uit 
te delen aan anderen. 
  
Sacraal dansen A.s. dinsdagavond (19.30 uur) kan men o.l.v. Joke Vuurboom weer meedoen aan 
het sacraal dansen. De Sacrale Dans is een eenvoudige dansvorm, een meditatie in beweging, 
waarbij in de kring lesgegeven wordt, rondom een thema en rondom een mooi middelpunt. Dit 
“midden” kunnen bv. bloemen zijn, een kaars of een eenvoudig midden dat past bij het thema van de 
bijeenkomst. Iedereen kan aansluiten, ook zonder enige danservaring. 
We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo ontstaat er een 
prachtige ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze ertussen voor een kopje 
thee of koffie. Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326 
  
Let op: Dit jaar is er op Kerstavond een Kerstavondzangdienst, samen met de Kapel-gemeente, in 
de Kapel. (Er is dus geen dienst in Ichthus) In de dienst lezen we het kerstverhaal uit de bijbel, omlijst 
met liederen Er is geen overdenking. Het ‘Christelijk Mannenkoor Drenthe’ verleent muzikale 
medewerking. Om de dienst voor meer mensen toegankelijk te maken begint de 
Kerstavondzangdienst om 19:30 uur.   

Rectificatie middagdienst Grote Kerk: In tegenstelling tot wat foutief in het kerkdienstrooster in  ”Op 
Weg” wordt  vermeld is er vanmiddag om 17.00 uur geen Bachcantatevesper in de Grote Kerk. Deze 
vesper vond reeds plaats op 19 november.  
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Engelen in de Grote Kerk Ela Venbroek-Franczyk kwam 35 jaar geleden naar Nederland en bouwde 
hier een bestaan op als kunstenares, restauratrice en beeldhouwster. Inspiratie voor haar grote en 
kleine engelenbeelden deed ze op tijdens haar zoektocht naar de kern van de eenvoud die haar jeugd 
en opleiding in Polen karakteriseerde. In het gekloofde hout vond zij voor het eerst in haar loopbaan 
de ware aard van de tijd terug. De jaarringen symboliseren voor haar het machtige maar langzame 
verglijden van de jaren. Elke engel die zij maakt of liever laat maken door haar ogen heeft een 
individueel karakter, een eigen naam en vooral een eigen verhaal. Zij laat het ruwe hout voor zichzelf 
spreken en weet met een enkele toevoeging en een voorzichtige bewerking haar beeldhouwwerk tot 
leven te wekken. De expositie is open van 2 december 2017 tot en met 4 februari 2018 

Zondagmorgen 24 December Kerstkliederkerk in de  
Opgang in Bargeres. 
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. 
  
Het Christelijk Mannenkoor Valerius geeft op zaterdag 23 december 2017 een kerstconcert in “de 
Grote Kerk” in Emmen.  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 en 
verkrijgbaar via de leden of bij Tourist Info en De Babyhoek in de Noorderstraat. ’s Avonds in de kerk 
€ 15,00. 
  

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.  
  

 
 
Adres Website: www.Ichthus-Emmermeer.nl  
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com             
N. v.d. Kamp tel. 640035. Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                       
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774.  
Kopij vóór 22 december. 
  
  
 
  
 


