
Zondag 9 december 2018 
Week 50 Jaargang 21
  
Begroeting door:  Dhr. en mevr. Geerlinks 
Voorganger:  Dhr. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames J. Alberts en B. Beukers 
Diakenen:  Dhr. en mevr. G. Dost 
Lector:   Mevr. M. Altena 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Heren D. Warringa en A. de Jonge 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Repetitie Ichthus koor 
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: R. de Roo, N. v.d. Kamp en J. Donker  
Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen:  E.  en P.  Hasper 
       Schakel bezorgen:  H. Hollander 
 
Komende diensten:  
Zondag 16 december 10.00 uur, voorganger:  
Mevr. F.I.  van Wieren-Bolt 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Dhr. en mevr. Boonstra, van Coevordenstraat 38, 7815 NC Emmen 
Mevr. A. Hartman-v.d. Hoek, Meidoorn 49,  7822 AS Emmen. 
 
 
Opbrengst collectes 2 december:  
1e  collecte €  119,75    2e collecte  €  118,35 
  
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.  

  
Ontvangen per bank een gift van € 50,00 voor de wijkkas. 
Hartelijk dank! 
  
Maaltijd van ontmoeting Ichthus, 29 november                                                                                                          
Voor de derde keer dit jaar is er in Ichthus een maaltijd van ontmoeting georganiseerd. Met een groep 
vrijwilligers is deze avond weer met zorg voorbereid. Er waren mensen uitgenodigd, vooral mond op 
mond. Eten was gekookt en klaar gemaakt, er werden spellen voorbereid, de “Zeihuuv” zaal              
gezellig gemaakt.                                                                                                                                                      
Het was een donkere middag, de 29ste november en afwachten wie er zouden komen, maar het werd 
een vrolijke middag. Een prachtig gevulde, kleurrijke, levendige, muzikale ontmoeting is het 
geworden. Leeftijden van alle generaties.                                                                                                                   
In Op Weg kunnen jullie een uitgebreider verslag lezen.                                                                                      
In het voorjaar is weer een volgende gepland.    Namens de diaconie, ds. Janneke de Valk-Boerma 

 
 
 
 



Kerstmiddag senioren 
Woensdag 19 december a.s. om 12.30 uur houden we weer een kerstmiddag voor de senioren. Wij 
beginnen de middag met een warme maaltijd. Daarna de viering met als thema ”Wees niet bang”  
Neem gerust een vriend of vriendin mee. U kunt zich opgeven voor 16 december bij Gré Venema tel. 
615291.  De diaconie 
  
Koken voor tieners 
In januari start voor de tieners Alpha Youth weer (nieuwe naam van de catechisatie). Zij beginnen de 
vrijdagavonden met een warme maaltijd. Hiervoor worden mensen gezocht die het leuk vinden om 
te koken! Ziet u het zitten om een tienergroep op vrijdagavond te voorzien van een warme maaltijd? 
Het zal gaan om ongeveer 12 personen. De dagen waarop de maaltijden nodig zijn, zijn 11 & 25 
januari en 1 & 8 februari. U kunt zich opgeven bij jeugdwerker                                                                
Jedidjah de Haan: Jeugdwerker@pgemmen.nl 06-11817194 
  

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 de deponeren. Alvast 
bedankt voor uw inbreng. 
De boekenmarktcommissie 
  
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.  
  
Adventsconcert Chr. Mannenkoor Valerius in de Goede Herderkerk Emmen.             
Op zaterdagavond 15 december 2018 om 20.00 uur, organiseert het Christelijk Mannenkoor “Valerius” 
een Adventsconcert in “De Goede Herderkerk” Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen. Naast het 
mannenkoor zal tevens Christelijke Muziekvereniging “Oranje” uit Assen haar medewerking aan dit 
concert verlenen. Organist is Johan Gerkes die tevens dirigent is van dit fanfare-orkest. Het geheel 
staat onder leiding van Luuk Tuinder die dirigent is van CMK “Valerius”.Kaarten voor dit concert zijn te 
verkrijgen via Evangelische Boekwinkel Sola Scriptura in de Wilhelminastraat en bij Tourist-Info 
Hoofdstraat. Ook zijn ze te reserveren via de website www.mannenkoorvalerius.nl. en via de leden. Ze 
kosten in de voorverkoop € 12,50 en voor zover nog beschikbaar, ’s avonds bij de kerk € 15,00. De 
prijzen zijn incl. een pauzeconsumptie.  
  
Kapella Vocale organiseert op 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. 
  
  
 
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 
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