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Begroeting door:  Mevr. J. Middeljans en dhr. K. Middeljans                   
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. W. Kramer   
Ouderlingen:   Mevr.  J. Alberts en mevr. A. Wubs 
Diakenen:  Dhr. G. Dost en mevr. G. Dost 
Lector / Lectrice Mevr. J. Keim 
Oppasdienst:    Mevr. B. Beukers 
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 18.30 uur Moderamen 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. G. Venema, mevr.  J. Donker,     

mevr. J. Strockmeijer en mevr. G. Warringa 
Wo: 19.30 uur Over het Veen (door Henk Pras) 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. R. Buwalda, dhr. H. Breekveldt  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Breekveldt 
  

Komende diensten  
Dinsdag 21 november in Heidehiem met ds. J. de Valk-Boerma en als organist  dhr. R. Elling.  
Zondag 26 november in Ichthus om 10.00 uur met ds. J. de Valk-Boerma.  
  

Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. A. Leferink-Sierink (Vossepad 142), De Horst, afd. De Vaart, Kamer 19, Rondweg 97, 7825 XZ 
Emmen. 
Mevr. de Roo, Vossepad 174, 7822 BE Emmen. 
  
Actie Schoenmaatjes 
In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. De schoenendozen gaan 
dit jaar naar Sri Lanka, Ghana, Irak, Moldavië en Albanië. De gevulde schoenendozen kunnen tot 
uiterlijk 19 november worden ingeleverd. Alvast bedankt voor uw medewerking.               De diaconie. 
  
Kindernevendienst 
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).  
  



Opbrengst collecte zondag 12 november 
De opbrengst van de  1e collecte is € 159,33 (diaconie) en de 2e  is € 124,80 (PGE). 
  
Helpende Hand 
In de maand oktober op onze rekening een bedrag van € 431,35 ontvangen van de Goede Herder 
Kerk, zijnde opbrengst van een collecte. Wij hebben ze hiervoor bedankt. 
Verder kreeg ik bij het uitgaan van de kerk afgelopen zondag een bedrag van € 20,00 in mijn hand 
gedrukt. 
Twee buurtbewoners kwamen ons afgelopen vrijdag hun pasjes brengen van de Postcode-loterij en 
ook in de mand alsmede in mijn brievenbus kregen wij een paar pasjes. Voor € 50,00 hebben we nu 
gratis boodschappen kunnen doen. Allemaal heel veel dank voor deze giften en ook voor de 
producten die we in de mand vonden. 
U allen een gezegende dienst toegewenst.                                           Het team van „De Helpende Hand" 
  
Uitnodiging 
Bent U met Kerst een dag alleen en zou U het ook gezellig vinden om samen te eten geef u dan op 
aan Nolly tel. 612676. Graag ook even welke dag u het beste uitkomt waarna meeste stemmen  
gelden. 
In overleg gaan we dan het menu samenstellen en bepalen we wie wat meeneemt. Graag tot horens 
of ziens.                                                                                                                                              Nolly Feenstra 
  
Avond over het Veen 
In Op Weg heeft u kunnen lezen over „De avond over het veen”, op 22 november in Ichthus, 
georganiseerd door Ontmoeting en Inspiratie.  
Voor wie belangstelling heeft naar de geschiedenis van de veenkoloniën, zoals de veenbrand van 100 
jaar geleden, het dialect. Henk Pras, vrijwilliger bij het Huus van de Toal komt te spreken, in de eigen 
streektaal over het ontstaan van de veenkoloniale taal. Na de pauze vertelt hij verhalen over de grote 
veenbrand in Valthermond en het café waar hij is opgegroeid.  
Ook zal Bertus van Vondel, die als vrijwilliger werkt in het Vervenershuis, een woonhuis met winkeltje 
in Valthermond iets vertellen over het Vervenershuis.  
Op 22 november om 19:30 uur in Ichthus.  Iedereen is van harte welkom, de koffie/ thee staat klaar 
vanaf 19:15 uur. 
  
Boekenmarkt 
Zoals U wellicht al gehoord hebt gaan we 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 vanaf woensdag 1 november inleveren iedere woensdag tussen 10.00-11.00 uur in 
de hal van de kerk.  
Mocht U zondags naar de kerk ook een paar boeken kwijt willen dan staat er vanaf zondag 5 
november een mand/doos in de hal waar U ze in kunt doen. 
Alvast bedankt voor de medewerking.        De boekenmarktcommissie.  

  

Bach-cantatevesper in de Grote Kerk Emmen 
Vanmiddag, 19 november, voeren het Bachcantatekoor en -orkest Emmen  en solisten onder leidinge 
van dirigent Wim van den Brink Cantate BWV 98 "Was Gott tut, das"ist wohlgetan" uit, alsmede 
enkele werken van Mozart, Vierne en Rutter. Solisten zijn Esther Ebbinge sopraan, Han Warmelink 



tenor (zingt tevens de altpartij) en Frits Vugteveen bas. Er zijn tevens een sopraansolo uit de Messiah 
van Händel, en een orkestwerk van J.D. Heinichen. Het kistorgel wordt bespeeld door Johan Brouwer. 
Liturg is ds. Menso Rappoldt van de Grote Kerk, Henk Stekelenburg bespeelt het kerkorgel. De dienst 
begint om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is vrij. Wel is er een collecte ter 
bestrijding van de gemaakte kosten. Een en ander staat garant voor een prachtige muzikale en 
spirituele vesper, die u beslist niet mag missen! 
  
Lezing over stervensbegeleiding door Marinus van den Berg 
We spreken vaak over begeleiding van een stervende en minder vaak over de vraag of de stervende 
misschien nog meer “ons’’ begeleidt. Wij weten vaak niet goed raad met de situatie. En die “wij” kan 
een buur of een vrijwilliger, levensgezel, partner, zus, broer of kleinkind zijn. Wie is wie en wie heeft 
wat nodig? 
Marinus van den Berg werkte als pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg en geestelijk 
verzorger o.a. bij een regionaal palliatief centrum. Hij schreef tientallen boeken. Rode draad in zijn 
werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar 
te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood. 
Organisatie van de avond: Grote Kerk i.s.m. het hospice Emmen. 
Datum: dinsdag 21 november, aanvang 19.30 uur. In de Grote Kerk van Emmen. Toegang vrij. Er 
wordt een vrijwillige gift gevraagd voor de onkosten.  Informatie bij Menso Rappoldt (tel. 0591-226144). 

Iedereen is welkom! 

  
Theaterstuk over armoede en compassie:  De Omzieners! 
Op woensdag 22 november wordt in het Atlas Theater de voorstelling „De OmZieners” gespeeld. Een 
voorstelling die wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Een theatergroep van 
mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Samen maken en spelen zij theater dat laat 
zien wat mensen in armoede meemaken, wat zij denken en voelen en wat anderen over hen denken 
en zeggen. ‘De OmZieners’ stelt met humor en hartstocht vragen over de samenleving en hoe deze is 
ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor 
mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. „De 
OmZieners” is ook een zoektocht naar compassie.  
De voorstelling is mede georganiseerd door DABAR, waarin diakonieën van verschillende kerken 
samenwerken. Na afloop kunt u ook ingesprek gaan met de spelers. 
De voorstelling begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Wel is er de mogelijkheid tot een vrije gift 
na afloop.  
U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com. Dit is niet verplicht maar wel gewenst i.v.m. het 
aantal beschikbare plaatsen. 
Op het tafeltje in de hal van de kerk liggen enveloppen met een uitnodiging waarin meer toelichting 
wordt gegeven.   
  

 
 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

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

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 22 december 2017 


