
 
DE SCHAKEL 
Zondag 30 december 2018 week 1, Jaargang 21 
  
Begroeting door:  Mw. J. Tjeerdsma en mw. G. de Wit 
Voorganger:  Ds. M.P.C. Lourens 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. E. Jipping en dhr. J. Tiemersma  
Diakenen:  Mw. M. Hut en mw. G. Venema 
Lector:   Mw. J. Boeijenga 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:               Dhr. R. Wanders en mw. D. Post 
  
Agenda week 1: (voor zover bekend) 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging team 3 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen mw./dhr. Altena en mw. G. Strootker 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Altena 
  
Komende diensten: 
Morgen- Oudejaars- avond 19.30 uur in de Kapel: Voorganger ds. E. Akkerman, Drentse dienst. 
Zondag 6 januari 10.00 uur in Ichthus: Voorganger ds. A. Hekman uit Assen. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. Rosenbaum en mw. L. Baron-Hebels. 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de tweede ouderling, bereid 
om u, na afloop van de dienst, vóór in de kerk, te woord te staan. 
  
Na afloop van de dienst is er koffie/thee 
Beneden in de Zeihuuv bent u allen hartelijk welkom! 
  
Bedankt (1) 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen. Ik was er blij mee en heb er van genoten. 
Hartelijke groeten mw. M. Eggen-Penninga 
  
(2) 
Wij willen de Ichthus gemeente hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die ons zondag  
16 december werd gebracht.  De heer en mevrouw Kuipers, Middenhaag 433. 
  
(3) 
Beste Ichthus gemeente, 
Zondag 9 december kreeg ik de bloemen. 
Heel fijn om te merken dat ik er toch bij hoor, ook al kan ik niet meer in de kerk komen.  
Hartelijk dank daarvoor. 
Via mijn iPad luister ik altijd naar de dienst en voel me zo met u verbonden. 
Afgelopen vrijdag ben ik geopereerd aan een hernia en vernauwing.  
Hopelijk gaat het nu snel beter met mij. 
Hartelijke groet, Annet Hartman - van der Hoek 
  
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 
  
Vakantie ds.Gerben Kajim en ds.Janneke de Valk-Boerma 
Van 27 december tot 3 januari heeft Janneke vakantie, van 1 januari tot 8 januari heeft Gerben 
vakantie. 
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In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (619774). 
 
Gespreksgroep over het boek ‘Dieper dan woorden’ 
De gespreksgroep start op dinsdagmiddag 8 januari van 15.00 tot 17.00 uur in Ichthus.  
De volgende data zijn 15, 22 en 29 januari. 
Er hebben zich inmiddels 12 gemeenteleden aangemeld. Mocht u ook mee willen doen? Laat het 
even weten aan Janny Boeijenga (jlboeijenga@outlook.com of tel 614776). 
Meer informatie over het thema vindt u in de Programmakrant 2018-2019 van Ichthus die u eerder 
ontving. 
Hierbij nog even een korte typering van het boek ‘Dieper dan woorden’ van David Steindl-Rast. 
Het Credo, de apostolische geloofsbelijdenis, is de oudste bewaard gebleven samenvatting van het 
christelijk geloof.  
De monnik David Steind-Rast wil in zijn boek laten zien dat het Credo een universeel geloof uitdraagt 
van compassie, liefde en vrede. Een basaal geloof dat alle religies gemeenschappelijk hebben. 
‘Geloofswaarheden verdelen, maar het geloof waaruit ze voorkomen is één en verbindt’. 
Elk hoofdstuk gaat over één zin van het Credo en stelt steeds drie vragen: 
- Wat betekent dit eigenlijk? 
- Hoe weten we dit? 
- Waarom is dit voor mij belangrijk? 
En sluit af met een korte tekst over persoonlijke overwegingen. 
Het boekje nodigt uit om verdiepend en verbindend met elkaar in gesprek te gaan minder over de 
dogmatische betekenis maar vooral over de persoonlijke ervaring. Daarmee hoopt de schrijver ‘dieper 
dan woorden’ te gaan en ook een verbinding te leggen tussen religies. 
In de eerste bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de achtergrond van dit boek aan de 
hand van de inleiding van ‘God is niet iemand anders’.  
Daarna gaan we het eerste hoofdstukje ‘Ik geloof’ met elkaar lezen en daarover met elkaar in gesprek 
met als leidraad bovenstaande drie vragen.  
In de eerste bijeenkomst bepalen we samen welke hoofdstukjes we de drie daaropvolgende keren 
gaan kiezen. 
Het boek ‘Dieper dan woorden’ kost 20 euro. (Aanschaf is wel handig maar natuurlijk niet verplicht.) 
   
Sinterkerst&Nieuw 
Op 2 januari, op de Odoornerweg 4 in Emmen, de oude autogarage van Misker, is er voor de tieners 
'Sinterkerst&Nieuw'.  
Om 18.00 u. beginnen de tieners met een maaltijd, waarbij iedereen wat te eten en te drinken 
meeneemt. Daarna zullen er nog leuke spellen gedaan worden tot 21.00 u.  
De dresscode voor de avond is: Een foute kersttrui of nette kerstkleding.  
Opgeven en/of vragen kan bij Jedidjah de Haan: 06-11817194 of:  jeugdwerker@pgemmen.nl 
  
Boekenmarkt 
Onze voorjaarsboekenmarkt zal gehouden worden begin maart 2019. 
Uw boeken kunt u inleveren iedere woensdagmorgen tussen 10.00  - 11.30 uur in de hal van Ichthus. 
Ook zondags kunt u voor de dienst de boeken in de daarvoor bestemde krat deponeren. 
Alvast bedankt voor uw inbreng.    De boekenmarktcommissie 
  
Openingstijden Kerkelijk Bureau 
In de periode van 23 december 2018 t/m 6 januari 2019 is het kerkelijk bureau geopend op: 
donderdag 3 januari van 9.00 – 15.00 uur. 
Met vriendelijke groet, namens de medewerkers op het Kerkelijk Bureau PG Emmen,  
Gerrit-Jan Hietland 
  
Zang en Evangelie om 19.30 uur 
Zondag 6 januari in de Kapel m.m.v. Christelijk Vocaal Mannenensemble Cantabile uit Klazienaveen.         
Voorganger ds. E. Akkerman.  
U bent allen van harte welkom. 
De commissie Zang en Evangelie wenst u een voorspoedig 2019. 
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________________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687. 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie ‘Op Weg’  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 25 januari. 
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