
De Schakel Zondag   31 december 2017     Week 1     Jaargang 20  

 

Begroeting door:  Dhr. en mevr. De Vries 
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderlingen:   Mevr.  B. Beukers en dhr. T. Reitsma 
Diakenen:  Mevr. G. Dost en mevr. G. Dost 
Lector / Lectrice Mevr. N. Feenstra 
Koster:    Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Mevr.  J. Staal en de dhr. H. Beukers 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: G. Venema,  J.  Donker, J. Strockmeijer en G. Warringa 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: familie Hasper  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. R. Wanders 
  

Komende diensten  
Zondag 7 januari in Ichthus om 10.00 uur 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..... 
Dhr. en mevr. Boelens, en mevr. M. Pottjewijd. 
 

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 
emailadres 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. 
 
Kindernevendienst 
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).  
  
Helpende Hand   
Via Nolly ontvangen een gift van € 20,00 van NN. Verder kon ik voor kerst ophalen een kleine 50 
potten eigengemaakte jam. Onze gezinnen vinden die altijd heel lekker. Heel veel dank hiervoor. 
Ook voor de zegels om gratis boodschappenpakketten op te halen in de Super en 3000 DE-punten 
voor gratis koffie alsmede de producten in de mand. Ook vanuit de Pauluskerk mochten we deze 
week tassen vol producten halen. 
Al met al konden en kunnen we met de feestdagen onze gezinnen goed voorzien van lekkere dingen 
opdat ook zij gezellige dagen mogen beleven. Allemaal een goede jaarwisseling gewenst en tot  
in 2018.                                                                                                             Het team van De Helpende Hand 



  
Gift 
In december mocht de wijkkas per bank een gift ontvangen van € 100,00. Hiervoor hartelijke dank.   
Ontvangen via N. v.d. Kamp  van NN een gift van € 10,00 voor de wijkkas.  Hartelijk dank! 

                                        N. v.d. Kamp, wijkkas  
  
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.  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.  
Doet u mee? Dat kan tot 1 februari. 
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 voor 1 februari in bij uw wijkredacteur, Hennie Hendriks-Niers.  
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.  We wensen u een mooi jaar vol nieuwe mogelijkheden!                                

Gerben Kajim  en Janneke de Valk-Boerma  
  

Website 
Op 13 december was er voor de senioren een Adventsmiddag georganiseerd. Er zijn op deze 
bijeenkomst weer een aantal foto's gemaakt, deze zijn te zien in het fotoalbum ban de website. Ook 
is er die middag een filmpje gemaakt van het zingen van het lied: Eer zij God in onze dagen. Deze film 
is te zien in het Linkje: film. 
Ook tijdens de kerkdienst op de Eerste Kerstdag is een filmpje gemaakt van het optreden van het 
Ichthuskoor. Dit is te zien op de website, evenals een aantal foto's van het koor. 
  

Wist u dat: 
Elke week het kerkgebouw moet worden schoongemaakt? 
Dit gedaan wordt door 6 teams van totaal 16 vrijwilligers (15 dames en 1 heer)?  Die dus één keer per 
zes weken een paar uur komen schoonmaken? 
Van deze vrijwilligers de oudste 88 jaar is? En de rest bijna allemaal boven de 70 jaar zijn?  
Het nu eigenlijk wel tijd is om deze groep te verjongen…?  
U contact mag opnemen met Nelleke van der Kamp tel. 640035 als u mee wilt helpen?  
  

Sinterkerst & Nieuw 
Op donderdag 4 januari zijn alle tieners van 12 tot 18 jaar uitgenodigd voor „Sinterkerst en Nieuw”. 
Een gezellige avond met spellen, lekker eten en stilstaan bij de feestdagen. De avond is van 18.00 tot 
21.30 en in de Opgang.  Vrienden en vriendinnen welkom! 
Om de avond tot een succes te maken is er het vriendelijk verzoek om wat eten en drinken mee te 
nemen voor bij het diner. Er is ook een dresscode: Nette kerstkleding of een foute kersttrui. 
 
 
 
 



Generaal pardon 2017-2018  
Het is bijna 10 jaar geleden dat het laatste Generaal Pardon voor asielzoekers is geweest. Er zijn nog 
steeds veel mensen die lang in Nederland wonen zonder een verblijfsvergunning waarmee zij iets van 
het leven kunnen maken. Hieronder vallen ook Aran en Mara en hun zoons van 19 en 21 jaar. Zij 
wonen hier inmiddels negen jaar. Ook zij dreigen uitgezet te worden. 
Door hiervoor een petitie te tekenen hopen wij van de Tweede Kamer steun te krijgen voor een 
nieuw Generaal Pardon.  
Er zijn 40.000 handtekeningen nodig.  Help mee en teken! U kunt dit online doen door te gaan naar:  
Generaal Pardon 2017/2018- Petities.nl en teken de petitie.                                       F. Huizinga-Datema 
  

Engelen in de Grote Kerk 
Ela Venbroek-Franczyk kwam 35 jaar geleden naar Nederland en bouwde hier een bestaan op als 
kunstenares, restauratrice en beeldhouwster. Inspiratie voor haar grote en kleine engelenbeelden 
deed ze op tijdens haar zoektocht naar de kern van de eenvoud die haar jeugd en opleiding in Polen 
karakteriseerde. Elke engel die zij maakt of liever laat maken door haar ogen heeft een individueel 
karakter, een eigen naam en vooral een eigen verhaal.  De expositie is open van 2 december 2017 tot 
en met 4 februari 2018.  
  
Zang en Evangeliedienst 
Zondag 7 januari 2018 is er een Zang- en Evangeliedienst in de  
Kapel aan de Kapelstraat in Emmen. Voorganger is ds. R. Wijnsma. 
Met medewerking van Christelijk Mannenkwartet „Quattro Voti ” uit Emmen. Organist is Rient Elling. 
De dienst begint om 19.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
 
 
 

Kerst is een feest van licht 

samen eten, vreugde, een blij gezicht 

Familie, vrienden, samen bij elkaar 

zo staan we altijd voor anderen klaar 

Elkaar helpen, bij verdriet en pijn, 

zo zou het in de hele wereld moeten zijn. 

  

(overgenomen uit een kerstgroet van leerlingen van het Hondsrugcollege) 

  
 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 61 41 24 (Els Hasper)   Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 26 januari 2018 


