De Schakel

Zondag 6 januari 2019

Begroeting door:
Voorganger:
Organist:
Ouderlingen:
Diakenen:
Lector / Lectrice
Koster:
Weekkosters:

Mevr. M. Altena en mevr. F. Breekveldt
Ds. A. Hekman
Dhr. W. Kramer
Mevr. J. Albers en dhr. D. Heyse
Dhr. G. Fleming en mevr. M. Fleming
Mevr. G. Venema
Dhr. J. Post
Familie Altena

Week 2

Jaargang 21

Agenda (voor zover bekend)
Ma: 14.00 uur
Achterom
Ma: 19.30 uur
Ichthuskoor
Di:
15:00 uur
Gespreksgroep „Dieper dan woorden”
Do:
8.30 uur
Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. J. Donker en mevr. A. van Vondel
Wo: 10.00 uur
Kerkrentmeesters
Vrij: 13.30 uur
Schakel vouwen: mevr. E. Hasper
Vrij: 13.45 uur
Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. J. van der Molen
Komende diensten
Zondag 13 januari om 10.00 uur in Ichthus met ds. M. Reinders.
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.....
Mevr. Pottjewijd en dhr. Huizinga.
Opbrengst collecten
23 december: 1e is € 131,40 (diaconie) en 2e is € 110,10 (PGE).
24 december: € 253,05 (Helpende Hand).
25 december: 1e € 499,03 (Kinderen in de knel) en 2e € 236,82 (PGE)
30 december: 1e € 114,05 (diaconie) en 2e € 102,10 (PGE)
31 december: 1e € 136,10 (diaconie) en 2e € 102,10 (De Kapel)
Collecte 16 januari
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor PGE).
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
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Giften
De vrijdag voor Kerst hebben onze gezinnen weer een kerstpakket gekregen. Ook dit jaar geschonken
door stichting "it Kypmantsje"zijnde een bedrag van € 1500,00. Hiervoor hebben we deze stichting
persoonlijk een bedankbrief gestuurd.
In de brieven bus lag een enveloppe met € 100,00. Ook hiervoor heel veel dank. Verder ook nog
bedankt voor alle producten die we weer mee konden nemen uit de mand in de hal.
Wij wensen U allen een voorspoedig maar bovenal gezond 2019 toe.
Het team van „De Helpende Hand”.
Bedankt
Lieve gemeente van Ichthus. Blij verrast waren mijn vrouw en ik met de bloemen vanuit jullie
gemeente. Er zitten nog wel wat onderzoeken aan te komen, maar het doet ons goed, ons door
jullie gesteund te weten. Een mooi boeket zegt soms meer dan heel veel woorden. Schitterend!!
Bedankt, Fam. Flens (Pieter)
Huwelijksjubileum
Zondag 30 december waren Tineke en Hans Hollander (Tijgeroog-dreef 16) 50 jaar getrouwd.
Inmiddels hebben ze deze bijzondere dag feestelijk met hun kinderen gevierd. Wij wensen ze vanuit
Ichthus een goede en gezegende komende tijd toe en kracht van de Heer voor moeilijke tijden.
Namens Ichthus, Jaap Tiemersma.
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 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. Aanschaf is wel handig maar natuurlijk niet verplicht.

Wijziging contactpersonen Heidehiem
Met ingang van 1 januari 2019 hebben dhr. Kars Kip en mevr. Bonnie Kip-van Oosten besloten om te
stoppen als contactpersoon in Heidehiem. Wij respecteren hun besluit en willen langs deze weg
beiden heel hartelijk danken voor alle jaren die zij als contactpersoon werkzaam zijn geweest en
bedanken hen ook voor de fijne samenwerking in het wijkteam. Wij wensen hen beiden alle goeds
toe voor de toekomst.
Wij zijn heel erg blij dat mevr. Janny Middeljans-Klok de adressen in Heidehiem over wil nemen van
dhr. Kip en mevr. Jetty Alberts de adressen in de aanleunwoningen wil overnemen van mevr. Kip-van
Oosten. Beide nieuwe contactpersonen heten wij van harte welkom in ons wijkteam, dat hiermee
weer compleet is en wensen wij alle goeds toe in hun werkzaamheden als contactpersoon en in ons
wijkteam.
Namens het wijtteam van wijk, Johanna Keim-de Wit (ouderling).
Expositie in de Zeihuuv-zaal
We hebben de afgelopen maanden kunnen genieten van de mooie schilderijen die de deelnemers
van Achterom gemaakt hebben. Bedankt! Vanaf 7 tot 27 januari kunt u de schilderijen die over
TROUW zijn gemaakt en in de kerkdienst van 2 december zijn besproken, bewonderen.
Sieka Tiemersma
Zang en Evangelie
Vandaag, zondag 6 januari is er een Zang- en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te
Emmen. Met medewerking van het Chr. Vocaal Mannensemble Cantabile uit Klazienaveen.
Voorganger in deze dienst is ds. E. Akkerman uit Emmen. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen
van harte welkom.
GemeenteGroeiGroep, Driesprong en verder
Een aantal jaren geleden zochten jonge gezinnen binnen Ichthus leeftijdsgenoten om daarmee van
gedachten te wisselen; over dagelijkse dingen, opvoeding en geloven. We zochten elkaar op voor
gespreksavonden, films kijken en bespreken, Kleintje Koffie en kampeerweekenden.
Gaandeweg merkten we toen al dat het lastig is om zo'n groep een goede naam te geven.
Middengeneratie, iets met jonge gezinnen, maar we wilden leeftijdsgenoten zonder kinderen
bijvoorbeeld niet uitsluiten. Maar ook; waar leg je de leeftijdsgrens, of wil je überhaupt wel een
leeftijdsgrens...
Feit is in ieder geval dat we als, inmiddels, GemeenteGroeiGroep alweer een aantal jaren geregeld
samenkomen. Voornamelijk om aan de hand van een boek met een thema en vragen samen in
gesprek te gaan. We merkten ondertussen dat anderen binnen Ichthus nieuwsgierig werden en zich
soms zelfs afvroegen of we ons wilden afscheiden! Dit laatste is nooit onze bedoeling geweest, maar
wat ons daardoor wel duidelijk werd is dat we misschien meer mogen/moeten delen van wat dit
onderdeel van Ichthus inhoudt, wat we doen en wie we zijn.
Toen we een half jaar geleden met onze predikanten een avond hadden afgesproken kwam het idee
voor de Driesprong opborrelen. En in de afgelopen maanden hebben we drie hele boeiende avonden
gehad over geloven door de jaren heen, door onze jaren heen. We begonnen de avonden met een
gezamenlijke maaltijd en we hadden afgesproken dat iedereen welkom was, dus wederom geen
leeftijdsgrens. Het werden juist door deze uiteenlopende leeftijden hele fijne, leerzame en warme
avonden. Meestal waren we met zo'n 12 mensen en was daarvan de helft ongeveer van de
GemeenteGroeiGroep en was afwisselend een van onze predikanten bij de voorbereiding en de
avondleiding betrokken. De meesten vonden het zeker voor herhaling vatbaar, misschien volgend
jaar.

Vanaf januari gaat de GemeenteGroeiGroep weer verder op de zondagavonden met een themaboekje; deze keer „Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in het beloofde land”. Iedereen die
belangstelling heeft mag mailen of bellen naar Iena Pals (srpals@wxs.nl of 0591-618687).
De eerstvolgende avond staat gepland voor zondag 13 januari, bij Henk & Annelies (Weerdingerstraat
114).
Met vriendelijke groet, namens de GemeenteGroeiGroep, Annelies Alons

UIitnodiging gemeenteavond Ichthus
dinsdag 15 januari 19.30 uur
over de toekomst van Ichthus
saamhorigheid

openheid

geloof
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