
Zondag 24 december 2017  
Week 52 Jaargang 20
  
Onder voorbehoud: 
Begroeting door:  Dhr. H. Hemmen en mevr. H. Hendriks 
Voorganger:  Mevr. J. Keim-de Wit 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames. J. Alberts en A.  Wubs 
Diakenen:  Dames G. Venema en N. v.d. Kamp 
Lector:   Mevr. A. Knigge 
Oppasdienst:    Mevr. M. Baron 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:         Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: Mevr. G. Bijker en mevr. E. Veerbeek  

           Schakel bezorgen: Mevr. A. Knigge 
  
Komende diensten: Zondag 31 december 10.00 uur, voorganger: Ds. G. Kajim 
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr. K Wildeboer-Hof (Hagedoorn 9) SZE Oost 342, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen. 
Dhr. W Doldersum,  Vossepad 214,7822 BE Emmen. 
 
Opbrengst van de collectes van 10 december:                                                      

1e collecte: € 155,75   2e collecte € 108,63                                                                        

De collectes voor 1e kerstdag zijn voor Kerk in Actie en PGEmmen                                                                                 
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië 
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij 
ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast 
al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn 
duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote 
toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote 
zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad 
van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft 
bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met 
schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze 
oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We 
mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Meer informatie is te vinden 
op www.kerkinactie.nl/kerst.Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in 
Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Eventueel kunt u ook uw gift 
rechtstreeks overmaken naar Kerk in Actie op NL 89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van Kerst.   
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

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=Vossepad+214+7822+BE+Emmen&entry=gmail&source=g
http://www.kerkinactie.nl/kerst
mailto:oppas.ichthus@gmail.com


  
Hartelijk bedankt voor de mooie kerstkaart en het mooie boekje, met prachtige platen en gedichten. 
mooie kerstdagen en goede jaarwisseling.! Fam. Poelert, Heidehiem.   
  
Let op: Vanavond is er 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.   

Koffiedrinken: Volgende week, zondag 31 december is er koffiedrinken na de dienst met .. 

Vakantie ds. Janneke de Valk-Boerma en Gerben Kajim.                                              
Janneke de Valk-Boerma heeft vakantie van 27 december tot en met zondag 7 januari.  Gerben Kajim 
is de eerste week van januari vrij. Voor de eerste week van januari kunt u contact opnemen met 
Hennie Hendriks. Gezegende kerstdagen en een mooi jaar vol nieuwe mogelijkheden!          
Gerben Kajim en Janneke de Valk-Boerma 
  
Kerstpakketten. 
Afgelopen vrijdag hebben we aan onze gezinnen de kerstpakketten uitgereikt. Evenals de laatste 
jaren hebben we het geld hiervoor gekregen van de Stichting “It Kypmantsje “. T.w.v. € 1500,00.  
Onze gezinnen en degene die op de wachtlijst staan waren hier weer heel blij mee. 
De stichting krijgt in de lopende week een persoonlijke bedankbrief met wat foto’s . 
Verder kregen we via Nolly nog giften van € 20,00 en  € 10,00  en in de mand in de hal lag een 
enveloppe met € 50,00. De andere gulle gevers heel veel dank, ook voor de producten in de mand. 
Wij wensen U allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2018. Het team van “De Helpende 
Hand “ 
  
Nieuwste uitgave van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen: “Een 
pelgrimage van vrede en gerechtigheid” De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen 
heeft een boekje uitgegeven getiteld: Een pelgrimage van vrede en gerechtigheid”.  Aan de hand van 
dit boekje kunt u een wandeling maken door het centrum van Emmen. De route voert o.a. langs 
Stolpersteine, verschillende monumenten, de synagoge en de Joodse begraafbegraafplaats. De route 
wordt met foto’s aangegeven en begeleidende teksten verbinden verhalen uit het verleden met 
thema’s waarmee we vandaag worden geconfronteerd. De Raad stelt dit boekje gratis ter beschikking 
en is ook in uw kerk te verkrijgen. Uw afgevaardigde in de Raad kan u hierover meer informatie 
verschaffen. In de bibliotheek, de VVV, de evangelische boekhandel en de synagoge is het boekje 
ook te verkrijgen en het wordt tevens aan middelbare scholen aangeboden als suggestie voor een 
project naar 4 en 5 mei. Meerdere exemplaren zijn te verkrijgen via de secretaris van de Raad: Jan 
Baptist, baptist@hetnet.nl tel 0591- 627167 

  
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.  
 
Zang en Evangeliedienst. 
Zondag 7 januari a.s. is er een Zang en Evangeliedienst  
in de Kapel aan de Kapelstraat in Emmen Voorganger is ds. R. Wijnsma. 
M.m.v. Chr. Mannenkwartet ” Quattro Voti ” uit Emmen. Organist: Reint Elling. 
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  
Adres Website: www.Ichthus-Emmermeer.nl  
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com            
Iena Pals  tel. 618687 Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774. 
Kopij vóór 29 december. 
  
 

mailto:baptist@hetnet.nl

