
De Schakel Zondag   2 december 2018     Week 49     Jaargang 21  

 
Begroeting door:  Mevr. T. Hollander en dhr. H. Hollander 
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma 
Organist:  Dhr.  W. Kramer 
Ouderlingen:   Mevr. E. Jipping, dhr. T. Reitsma, mevr. A. Wubs en dhr. J. Tiemersma   
Diakenen:  Mevr. F. Boerhof, dhr. G. Dost, mevr. G. Dost, mevr. M. Hut,  

mevr. N. van der Kamp en mevr. G. Venema 
Lector / Lectrice Mevr. F. Breekveldt 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:  Mevr. J. Staal en dhr. H. Beukers 
 
Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep  
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 14:00 uur Sacraal dansen 
Do:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. T. Groenwold, mevr. M. Altena, mevr. J. Donker 

en dhr. G Renkema 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: dames F. Huizinga en R. Buwalda 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: ? 
 
Komende diensten  
Zondag 9 december om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim. 
 
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. Eggen en mevr. Vos. 
  
Kindernevendienst en oppas 
Volgende week zondag 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  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Opbrengst collecten 25 november 
1e is  € 548,43 (Soupkitchen Namibie) en 2e is € 158,57 (PGE). 
  
Collecte 9 december 
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor PKN (pastoraat). 
  
 
 



Liturgische bloemschikking Advent en Kerst 2018 
In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus. Een periode waarin we ons bezinnen op 
ons leven, verbonden met de aarde waarop wij leven. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen 
vertrouwen op het licht dat gaat komen. 
De bloemschikkingen van de komende zondagen, die het thema „Geef licht’ uitbeelden, zien er eerst 
donker uit en worden steeds lichter. 
Als is het een bol, die groeit. Eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, 
groen en bloeiend. Om uit te drukken dat wij met deze groei naar het licht verbonden zijn.  
  
Aktie Schoenendoos 
Iedereen die heeft meegedaan aan de aktie „Schoenendoos” heel hartelijk dank daarvoor. Er zijn 24 
dozen ingeleverd en aan donatie €144,50. Zo kunnen er weer heel wat kinderen blij gemaakt  
worden.                                                                                                                                  De Diaconie 
  
Bedankje. 
Langs deze weg wil ik iedereen die de afgelopen tijd met Sjaak en mij heeft meegeleefd d.m.v. 
bezoek, bloemen, kaarten, mails, telefoontjes of op andere wijze, heel hartelijk bedanken voor hun 
aandacht en medeleven. Het doet goed en geeft ons steun ons omringd te weten door zoveel 
mensen. Ook hartelijk bedankt voor de bloemen die ik vanuit Ichthus mocht ontvangen. 
Inmiddels heb ik drie weken bestraling achter de rug, 15x en 3 chemokuren. Er volgen nog vier weken 
bestraling, 20x en 4 chemokuren. De maandag voor Kerst zal de laatste behandeling zijn. 
Op het moment voel ik mij naar omstandigheden nog redelijk maar het wordt wel steeds zwaarder 
door allerlei bijwerkingen van de behandelingen. Maar we gaan ervoor en houden moed en 
vertrouwen en bidden om kracht.                                             Hartelijke groeten, Sjaak en Johanna Keim. 
  
Zang en Evangelie 
Vandaag, zondag 2 december a.s. is er een Zang- en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te 
Emmen. Met medewerking van  het Chrstelijk Mannenkoor „Stadskanaal” onder leiding van  Harold 
Kooy. Voorganger in deze dienst is ds. Kajim uit Emmen. Organist is Ronald Ymker.  De dienst 
begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom. 
  
Woord&weg, Diakonia, Kerk&Israël Onderweg en Jong Protestant  
Vanaf januari 2019 verschijnt er nog maar één gebundeld magazine van de Protestantse Kerk. Alle 
abonnees, of ze nou „Woord&weg”, „Diakonia”, „Kerk&Israël Onderweg” of „Jong Protestant” lezen, 
krijgen hetzelfde magazine. Aan de ene kant is dat maandelijks „Woord&weg”; draai je het om, dan 
lees je maandelijks een van de andere drie tijdschriften.’ 
Heeft u al een abonnement op één van de genoemde bladen? Dan hoeft u niets te doen.  
Heeft u nog geen abonnement: Meldt u aan voor een gratis abonnement via: 
www.protestantsekerk.nl/magazine . 
 
Interview Bouke Arends 
Op dinsdag 11 december wordt wethouder Bouke Arends geïnterviewd voor publiek. Hij wordt 
burgemeester in het Westland. Het interview is een gesprek over zijn jarenlange werk als wethouder 
voor de gemeente Emmen, zijn ervaring, zijn passie en inspiratie. Hoe kijkt hij terug? Wat laat hij na 
en wat neemt hij mee?  Het interview wordt georganiseerd door het ‘Inspiratieplein, voor 
ontmoeting, zingeving, cultuur en samenleving’. Het interview wordt gedaan door Elze Doelman en 



Menso Rappoldt. Er is ook ruimte voor vragen uit het publiek. Iedereen is welkom.  
Aanvang 19.30 uur, in de Grote Kerk, toegang voor de onkosten is 
€ 5,00. Jongeren onder 18 gratis. Voor meer informatie: Menso Rappoldt (telefoon: 0591-226144). 
  

Hangjongeren, herderinnen en herauten: 22 december 2018 
Op zaterdagavond 22 december vanaf 17:30 uur wordt er door de PKN gemeente Emmen-Zuid 
samen met de inwoners in Zuidbarge een kerstbelevingstocht georganiseerd.  Tijdens deze wandeling 
wordt het kerstverhaal uitgebeeld, ook zijn er een aantal scenes waarin u vanuit verschillende 
oogpunten kunt kijken hoe kerst, het feest van vrede en licht gevierd wordt. 
Aan het einde van de route staat er voor de deelnemers warme chocolademelk klaar en kunnen ze 
genieten van livemuziek.  
Er zijn meer dan 100 vrijwilligers die een rol hebben in het programma. Bij de start kunnen de 
deelnemers een programmaboekje á €2,00 kopen. In het boekje wordt beschreven wat men 
onderweg kan verwachten. 
Volg vanaf het industrieterrein de borden via de Abel Tasmanstraat en de Rietlandenstraat bereikt u 
de P-plaats op aanwijzing van verkeersbegeleiders. In groepen gaat u vervolgens de route van 
ongeveer 2,5 km lopen.  De route is versierd met verlichting en dat alleen al geeft een bijzonder 
effect.  
  

Kerkbalans 
Van 19 januari tot 2 februari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Het gaat over geven. „Geef voor je 
kerk” is letterlijk het appèl dat we met Kerkbalans doen. Waarom geven we eigenlijk? Hoe duidelijker 
je dat weet, hoe logischer het ook is om aan Kerkbalans bij te dragen. Je geeft immers met 
overtuiging voor datgene waar je met je hart om geeft. 
De landelijke Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN wil graag weten waarom 
gemeenteleden aan Kerkbalans doen. Wat maakt uw gemeente uniek? Waar zit volgens u als 
gemeentelid de meerwaarde van uw kerk? U kunt aan deze peiling meedoen, die bestaat uit 5 korte 
vragen. Het invullen duurt ±10 minuten. De resultaten uit de verschillende kerken worden gebruikt 
om een completer beeld te vormen van de waarde van kerken voor onze samenleving. Bij de start 
van de campagne worden de resultaten bekend gemaakt. Als u het leuk vindt om mee te doen, de 
vragenlijst is te vinden op  kerkbalans.nl/peiling.                                          Namens de CvK, Tonnis Bos. 
  

Adventsconcert Valerius in de Goede Herderkerk Emmen 
Op zaterdag 15 december 2018 om 20.00 uur, organiseert het Christelijk Mannenkoor „Valerius” een 
Adventsconcert in de Goede Herderkerk (Oude Roswinkelerweg 30, Emmen). Naast het mannenkoor 
zal tevens Christelijke Muziekvereniging „Oranje” uit Assen haar medewerking aan dit concert 
verlenen. Organist is Johan Gerkes die tevens dirigent is van dit fanfare-orkest. Het geheel staat 
onder leiding van Luuk Tuinder, dirigent van „Valerius”. 
Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen via Evangelische Boekwinkel Sola Scriptura 
(Wilhelminastraat) en bij Tourist-Info (Hoofd- straat). Ook zijn ze te reserveren via de leden en via 
website www.mannenkoorvalerius.nl.. Ze kosten in de voorverkoop € 12,50 en voor zover nog 
beschikbaar, ’s avonds bij de kerk € 15,00. De prijzen zijn inclusief een pauzeconsumptie.  
  
 

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 28 december 2018 


