Zondag 23 december 2018
Week 52 Jaargang 21
Begroeting door:
Voorganger:
Organist/pianist
Ouderlingen:
Diakenen:
Lector:
Koster:
Weekkosters:

Dhr. en mevr. Post
Ds. B. Altena
Dhr. B. Melis
Dhr. T. Reitsma en mevr. A. Wubs
Dames G. Venema en N. v.d. Kamp
Mevr. T. Luchies
Dhr. J. Schonewille
Dhr. en mevr. Lanting

Agenda: (voor zover bekend)
Do:
08.30 uur: Interieurverzorging: n.v.t.
Vr.
13.30 uur: Schakel vouwen: E. en P. Hasper
Schakel bezorgen: H. Schiere
Komende diensten:
Maandag kerstavond, 19.30 uur, samen met de Kapel, in Ichthus. Voorganger: Ds. R. Wijnsma
Maandag 24 december is er een gezamenlijke kerstavondzangdienst Ichthus-Kapel, dit jaar in Ichthus.
Een kerstavondzangdienst; we lezen het kerstverhaal uit het evangelie van Mattheus, onderbroken door
gedichten uit het nieuwe liedboek en veel liederen. Net als vorig jaar geen overdenking, maar een
sprekend geheel van lezingen, gedichten en liederen. Iedereen is van harte welkom.
1e Kerstdag, 10.00 uur, voorganger Ds. G. Kajim
Zondag 30 december 10.00 uur, voorganger: Ds. M.P.C Lourens
Maandag 31 december dienst in de Kapel om 19.00 uur, voorganger: Ds. E. Akkerman
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:
De heer P. Flens en mevrouw J.E. Boelens-Winkel.
Opbrengst collectes 16 december:
1e collecte € 83,43 2e collecte € 75,60
De collecte op 1e Kerstdag is voor Kinderen in de Knel en
PGEmmen
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.
Giften: Ontvangen via de heer Sj. Keim van mevrouw S een gift voor de wijkkas. Hartelijk dank!
Vakantie ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma.
Van 27 december tot 3 januari heeft Janneke vakantie
en van 1 januari tot 8 januari heeft Gerben vakantie.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (619774).
GemeenteGroeiGroep, Driesprong en verder
Een aantal jaren geleden zochten jonge gezinnen binnen Ichthus leeftijdsgenoten om daarmee van
gedachten te wisselen; over dagelijkse dingen, opvoeding en geloven. We zochten elkaar op voor
gespreksavonden, films kijken en bespreken, Kleintje Koffie en kampeerweekenden.
Gaandeweg merkten we toen al dat het lastig is om zo'n groep een goede naam te geven. Midden
generatie, iets met jonge gezinnen, maar we wilden leeftijdsgenoten zonder kinderen bijvoorbeeld niet
uitsluiten. Maar ook; waar leg je de leeftijdsgrens, of wil je überhaupt wel een leeftijdsgrens...

Feit is in ieder geval dat we als, inmiddels, GemeenteGroeiGroep alweer een aantal jaren geregeld
samenkomen. Voornamelijk om aan de hand van een boek met een thema en vragen samen in
gesprek te gaan. We merkten ondertussen dat anderen binnen Ichthus nieuwsgierig werden en zich
soms zelfs afvroegen of we ons wilden afscheiden!
Dit laatste is nooit onze bedoeling geweest, maar wat ons daardoor wel duidelijk werd is dat we
misschien meer mogen/ moeten delen van wat dit onderdeel van Ichthus inhoudt, wat we doen en wie
we zijn.
Toen we een half jaar geleden met onze predikanten een avond hadden afgesproken kwam het idee
voor de Driesprong opborrelen. En in de afgelopen maanden hebben we drie hele boeiende avonden
gehad over geloven door de jaren heen, door onze jaren heen. We begonnen de avonden met een
gezamenlijke maaltijd en we hadden afgesproken dat iedereen welkom was, dus wederom geen
leeftijdsgrens. Het werden juist door deze uiteenlopende leeftijden hele fijne, leerzame en warme
avonden. Meestal waren we met zo'n 12 mensen en was daarvan de helft ongeveer van de
GemeenteGroeiGroep en was afwisselend een van onze predikanten bij de voorbereiding en de
avondleiding betrokken. De meesten vonden het zeker voor herhaling vatbaar, misschien volgend
jaar. Vanaf januari gaat de GemeenteGroeiGroep weer verder op de zondagavonden met een
themaboekje; deze keer 'Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in het beloofde land'.
Iedereen
die belangstelling heeft mag mailen of bellen naar Iena Pals; srpals@wxs.nl of 0591-618687.
De eerstvolgende avond staat gepland voor zondag13 januari, bij Henk & Annelies.
Met vriendelijke groet, namens de GemeenteGroeiGroep, Annelies Alons.
In de periode van 23 december 2018 t/m 6 januari 2019 is het kerkelijk bureau beperkt geopend.
Wij zijn open op donderdag 27 december en donderdag 3 januari van 09.00 uur – 15.00 uur.
Vanmiddag, 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.
Nieuwe folder van kerken in Emmen en directe omgeving. Op initiatief van Joop van Luit is een
kleuren folder verschenen waarin 23 kerken uit Emmen en directe omgeving zich voorstellen. Korte
en krachtige informatie van verschillende kerken, waar u van harte welkom bent. Deze folder is
verkrijgbaar in het Gemeentehuis, de Tourist Informatie aan het Raadhuisplein en uiteraard in de
verschillende kerken.
Kapella Vocale organiseert (vanmiddag) 23 december om 17.00 uur een “Kerst Sing In” in de
Kapelkerk, Kapelstraat 63 Emmen Gratis Entree (vrije gift is welkom)
Medewerking wordt verleend door: Wim Magre orgel, Wilbert Magre piano, Fam. Moorlag solisten en
dirigent Willy Misker.
Boekenmarkt: Onze voorjaarsboekenmarkt zal gehouden worden begin maart 2019.
Uw boeken kunt u inleveren ieder woensdagmorgen tussen 10.00-11.30 uur in de hal van Ichthus.
Ook zondag kunt u voor de dienst de boeken in de daarvoor bestemde krat deponeren. Alvast
bedankt voor uw inbreng.
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.
Voor onze gasten: Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan wil de 2 e
ouderling, die na afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, u graag te woord staan.
Carols for Christmas. Op zondag 23 december 15.30 uur, geeft Vocaal Ensemble Magnificat een
kerstconcert in de Grote Kerk van Emmen. Zij zingen bekende en geliefde koorwerken om het warme
kerstgevoel mee te geven. Daarbij horen natuurlijk de Engelse ‘christmas carols’ van John Rutter. Ook
maakte dirigent Daniel Rouwkema nieuwe bewerkingen van onder andere Stille Nacht en het Ave
Maria van Bach/Gounod. Muzikale medewerking wordt verleend door Jan Lenselink (piano en orgel),
Ingrid van der Klei (fluit), Pauline Westen (hobo), Arnoud Meijers (trompet), en het Strijkkwartet Noord
Nederland met Veerle Schütz en Julia Doornebosch (viool), Noémi Lak (altviool), en Karoun

Baghboudarian (cello). Het geheel staat onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema.
De toegangsprijs is € 17,50 en voor kinderen t/m 12 jaar slechts € 10,00.
De kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur, via de leden,
via kaartverkoop@magnificatemmen.nl
Op kerstavond, maandag 24 december, zingt Magnificat hetzelfde programma, met de andere koren
van Daniel Rouwkema, in het Concertgebouw in Amsterdam.
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Els Hasper tel. 614124 Kopij vóór donderdag 17.00 uur.
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,
tel. 619774. Kopij vóór 28 december

