
Zondag 26 november 2017 
Week 48 Jaargang 20
  
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Hollander 
Voorganger:  Ds. J. van de Valk-Boerma 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames E. Jipping en J. Keim 
Diakenen:  Dames F. Boerhof en N. v.d. Kamp 
Lector:   Mevr. J. Boeijenga 
Oppasdienst:    Mevr. M. Hut 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:               Dhr. en mevr. Lanting 
 
Agenda: (voor zover bekend) 
Vanavond: clubs 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Di:   19.30 uur: Sacraal dansen 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging: team 4 
Betty Beukers, Jolanda Donker, Alie van Vondel  
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: Mevr.  F. Huizinga en mevr. M. Altena.    
Schakel bezorgen: H. Altena 
  
Komende diensten: Zondag 3 december 10.00 uur, voorganger: ds. W. de Groot    
                       
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr. H Schnieders,  Middenhaag 267, 7815 NH Emmen. 
Mevr. R de Vries, de Korenmolen 12, 7891 NG Klazienaveen. 
 
 Opbrengst van de collectes van 19 november:                                                       
1e collecte: € 156,32     2e collecte € 126,15                                                                                                     
De collectes voor volgende week zijn voor:1e voor diaconie, 2e voor de wijkkas. 

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    
  
Gift: Ontvangen via de heer Keim van mevrouw M. een gift van € 20,00 voor het bloemenbusje.                                              
Hartelijk dank hiervoor! 
  
Bedankje: Roely Kleefman is weer thuis na revalidatie in de Horst. Zij bedankt iedereen voor de vele 
kaarten, telefoontjes en de bezoeken! 
  
Gespreksavonden: Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. Over de zeven deugden als 
levenskunst. 
De eerste avond is geweest, de tweede avond van 29 november wordt uitgesteld tot 13 
december, aanvang 20:00 uur. Van harte welkom, ook als u de eerste keer er niet bij was.  
 
Kerstmiddag voor senioren wordt gehouden op 13 december, aanvang 12.30 uur.  
We beginnen met een heerlijk warme maaltijd. Daarna de viering met onze beide predikanten. 
Het belooft een mooie middag te worden. U kunt zich opgeven voor 10 december bij Gré Venema, 
tel.615291 
 
Actie Schoenmaatje 
Afgelopen donderdag zijn de dozen afgeleverd totaal 31 stuks en aan donaties en verzendkosten                 
€ 165.00 Geweldig wat een mooi resultaat, fijn dat we weer zoveel kindertjes blij kunnen maken. 
Iedereen die hieraan heeft mee gewerkt hartelijk dank. 
Namens de diaconie, Gré Venema 

https://maps.google.com/?q=Middenhaag+267+7815&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=de+Korenmolen+12+7891+NG+Klazienaveen&entry=gmail&source=g


 
Sacraal dansen 
A.s. dinsdagavond kunnen we o.l.v. Joke Vuurboom weer meedoen aan het sacraal dansen. De 
Sacrale Dans is een eenvoudige dansvorm, een meditatie in beweging. 
Er wordt op verschillende muzieksoorten gedanst, zowel religieus, klassiek of folklore muziek. De 
dansen bestaan meestal uit eenvoudige choreografieën, waarbij de herhaling van de bewegingen 
essentieel is om tot meditatie te kunnen komen. De danspassen zijn eenvoudig en herhalen zich 
steeds, ingetogen maar soms ook uitbundig. Iedereen kan meedoen, ook zonder danservaring. 
Daarbij speelt leeftijd geen rol en is danservaring is niet nodig.  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. 28 november en 19 
december 2017 op de dinsdagavond steeds om de 3 weken, om 19:30 uur - 21:30 uur. 
  
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.  
  
Zondag 3 december a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te 
Emmen. Met medewerking van het Chr. Mannenkoor ”Steenwijk” o.l.v. Marco Hoorn uit Urk.  Meditatie 
wordt verzorgd door Marjoor Sj. van Hese uit Emmen.  Organist: Wim Kramer. Aanvang: 19.00 uur. 
  

De muziekvereniging Laus Deo geeft zaterdag, 9 december, een kerstconcert in de Goede Herder 
kerk, Oude Roswinkelerweg 30, te Emmen. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Aan dit concert 
wordt ook deelgenomen door het Ichthuskoor onder leiding van Frits Vugteveen met medewerking van 
Esther Miske, Louis Luitjens trompet en Dirk Swama orgel. Ook zal het kinderkoor van het 
Toonkunstkoor onder leiding van Martine Salomons aan dit concert deelnemen. Kaarten kosten                    
€ 10,00 (incl. koffie/thee) Deze zijn te koop bij de leden en aan de zaal. 

 
Adres Website: www.Ichthus-Emmermeer.nl  
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 22 december.  
  
 
 
 


