
Zondag 3 december 2017   week 49 Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Mw. J. Geerlinks en dhr. G. Geerlinks 
Voorganger:  Ds. W. de Groot 
Organist:  Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mw. E. Vos 
Diakenen:  Mw. G. Venema en mw. T. Luchies 
Lector:   Mw. F. Breekveldt 
Oppasdienst:    Mw. G. Dost 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:               Dhr. R. Wanders en mw. D. Post 
  
Agenda week 49: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Wo: 10.00 uur Vergadering WCK 
Wo:  19.30 uur Vergadering Kleine Kerkenraad 
Do:  08.30 uur Interieurverzorging: dames J. Donker, T. Groenwold en dhr. G. Renkema 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen P. en E. Hasper 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Hollander 
  
Komende diensten: 
Zondag 10 dec. 10.00 uur in Ichthus Voorganger ds. R. Wentink uit Emmer Compascuum. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Dhr. K. Feyen en mw. B. Katerberg-Vogd. 
  
Uitleg van de symbolische schikking 
Het thema voor Advent en Kerst is "sporen van Licht". 
De schikkingen in de Adventstijd vormen een opbouwschikking, elke week komt er één krans bij en 
wordt er een extra kaars aangestoken. De vier stokken zijn een verwijzing naar de vier Adventsweken. 
Vier is ook het getal van de aarde n.l. de vier windstreken.  
Symbolen in deze schikking zijn: Vijgen en groen. 
‘Leer van de vijgenboom deze les, zo gauw zijn takken uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is’. 
(Math. 24-32). 
De vele zaden zijn een beeld van vruchtbaarheid, toekomst en hoop.  
Een kaars ontsteken in de nacht. Sporen ontdekken, met open ogen zien wat echt is en waarde heeft, 
vrucht dragen in het Licht van God. 
  
Koffiedrinken na deze dienst 
Na deze dienst bent u vanmorgen van harte uitgenodigd voor ontmoeting met koffie/thee in de 
Zeihuuv-zaal beneden. 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  
Kindernevendienst 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en u wilt dat er voor hen kindernevendienst is?  
Dan kunt u contact opnemen met Elona Bloemberg: elonabloemberg1991@hotmail.com  
  
Opbrengst van de collectes van 26 november 
1e: € 285,27 (Hospice) 2e: € 170,86 (Kerk).  
  
De collectes op 10 december zijn voor:  
De Diaconie en toerusting van vrijwilligers in het Pastoraat. 
  
Gift 
In november mochten wij 2 giften van € 50,00 ontvangen voor de wijkkas. Hartelijk dank hiervoor. 



  
Bedankt 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen. Ik ben 
hier erg blij mee. Met vriendelijke groet, Elly de Boer. 
  
Kerstmiddag 
Kerstmiddag voor ouderen wordt gehouden op 13 december, aanvang 12.30uur.  
We beginnen met een heerlijke warme maaltijd. Daarna de viering met onze beide predikanten. 
Het belooft een mooie middag te worden,.u kunt zich opgeven voor 10 december bij Gre Venema 
tel.615291. 
  
Wijziging Contactpersoon in Heidehiem. 
Onlangs heeft dhr. Wessel Doldersum aangegeven te willen stoppen in wijkteam 7 als contactpersoon 
in het hoofdgebouw van Heidehiem. 
Wij respecteren zijn besluit en willen hem hartelijk bedanken voor het werk dat hij als contactpersoon 
heeft gedaan. 
Wij danken hem voor de goede samenwerking en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst. 
Wij zijn blij dat mevr. Geeske Doeve-Egberink zich bereid heeft verklaard zijn werk als contactpersoon 
te willen overnemen en heten haar bij deze van harte welkom in ons wijkteam. 
Wij wensen haar een goede tijd toe als contactpersoon in Heidehiem. 
Namens wijkteam 7, Johanna Keim-de Wit – Ouderling.  
  
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. 
Vanavond om 19.00 uur, is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel.  
Voorganger is Majoor Sj. Van Hese uit Emmen. 
M.m.v. het Mannenkoor ”Steenwijk” o.l.v. Marco Hoorn uit Urk. Organist: Wim Kramer.  
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  
Muziekvereniging Laus Deo geeft Kerstconcert  
Op zaterdag, 9 december, in de Goede Herderkerk, 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 
deel nemen. 
Kaarten kosten € 10,00 (incl. koffie/thee). Deze zijn te koop bij de leden en aan de zaal. 
  
Kapella Vocale  
Organiseert 17 december 2017 een ‘Sing In’ in de Grote Kerk, om 17.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. 
Wel zal er na afloop een collecte worden gehouden voor de gemaakte onkosten. 
Het belooft een afwisselend programma te worden met veel samenzang. Medewerking wordt verleend 
door het ensemble Scherzo en Jan Lenselink (orgel/piano), Algehele leiding Willy Misker. 
 
Geef uw mening over kerkblad OP WEG 
Sinds enkele maanden zit ons kerkblad in een nieuw jasje.  
Nu is het tijd om te inventariseren wat u, de lezer, van het vernieuwde kerkblad vindt. Daarom houden 
we, samen met de Protestantse Kerk in Nederland, een enquête. Doet u mee? Dat kan tot 1 februari. 
Achtergrond 
Het project Kerkblad 2017 van de PKN stelt ons in staat om onder begeleiding van het Bureau voor 
geloofscommunicatie De Zalige Zalm, het kerkblad zo te vernieuwen dat het niet alleen voor de trouwe 
lezers maar ook voor de mensen met wat meer afstand tot de kerk, een lezenswaardig blad is.  
Met nieuwe onderwerpen en rubrieken, full colour en in een nieuwe lay-out. We kunnen ook ervaren 



hoe de combinatie werkt van communicatie via een kerkblad en digitaal via de kerk-app Protestant.  
Als redactie streven we ernaar dat u het kerkblad graag leest en u daardoor betrokken voelt bij onze 
gemeente. We horen graag hoe u het kerkblad nu ervaart. U bent uitgenodigd om mee te doen aan 
een lezersonderzoek. De vragenlijst staat voor u klaar op de website van uw wijkgemeente en op de 
website van de Protestantse Gemeente Emmen.  
In het voorjaar laten wij u weten wat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn.  
Maakt u geen gebruik van internet? Gebruik dan de papieren enquête. U vindt deze enquête in de hal 
van uw kerkgebouw.  
Lever uw ingevulde exemplaar vóór 1 februari in bij uw wijkredacteur, Hennie Hendriks-Niers.  
  
  

Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge  
In de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een  welbehagen. 
Ere    zij    God    in    de    hoge  
Ere    zij    God    in    de    hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 

In   de   mensen  
In   de   mensen  
een welbehagen 
In   de   mensen  
een welbehagen 
 een welbehagen 
Ere     zij     God 
Ere     zij     God 
In      de     hoge 
In      de     hoge  
In      de     hoge 
vrede  op  aarde  
vrede  op  aarde 
In    de   mensen  
een welbehagen. 
Amen,       amen 

  
  
_____________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
________________________________________________  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124. Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 29 december. 
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