
PASTORAAT  TELEFOON: 06-41872814. 

Zondag 3 november 2019  
Week 45 Jaargang 22
  
Begroeting door:  Dhr. en mw. Altena 
Voorganger:  Mw. R. Dekker-Averesch uit Vriezenveen 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderling:   Mw.  H. Hendriks 
Diakenen:  Mw. M. Hut en mw. G. Venema                                                                                                                                                      
Lector:   Mevr. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:            Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal 
  
Agenda:  
Vanavond: 19.30 uur Filmavond bij Misker. (“Hidden Figures”) 
Ma.  14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Di: 14.30 uur Dienst Heidehiem (voorganger: mw. J. Keim-de Wit, organist: dhr. G. Ziengs 
Di: 08.30 uur Interieurverzorging team 2 
Do: 19.45 uur Repetitie Musical 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: Mw. E. Hasper 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: J. v.d. Molen 
Zo: 11.00 uur koffieschenken: Dhr. J. Hut en mw. T. Groenwold 
  
Komende diensten: 
Zondag 3 november 10.00 uur, voorganger Ds. G. Kajim.                                                    
  
De gemeenteleden mogen deze week de bloemen brengen naar:    
De heer Jan Venema en/of de heer Johan Kleine Neerken. 
  
Aangezien er maar één ouderling dienst heeft, doen we een beroep op onze gemeenteleden om 
de bloemen weg te brengen. Alvast bedankt namens het pastoraat.  

  
Opbrengst collectes 27 oktober: 
1e collecte € 136,25  2e collecte € 115,25 
  
Bedankje: Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik zondag van jullie (de Ichthusgemeente) 
mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan dat er aan mij wordt gedacht.                                                
Hartelijke groet, Tineke Alberts-Klinkhammer. 
  
Kerkblad “OP WEG” verschijnt 13 november i.p.v. 5 november zoals in het kerkblad staat vermeld. 
                                                                              
Geboren 25 oktober: Noёlle Elin, dochter van Jedidjah (jeugdwerken PGEmmen) en Rick de Haan, 
Ruinerbrink 300, 7812 RR Emmen.  
 
Sacrale dans (a.s. dinsdag 14.00 uur) hangt samen met de betekenis van het begrip heil: heel 
makend. Het wordt ook wel meditatie in beweging genoemd. Het is een eenvoudige dansvorm, waarbij 
in de kring gedanst wordt, rondom een mooi “MIDDEN”.                                                                                       
Muziek nodigt uit om in beweging te komen. Eenvoudige danspassen vormen het stramien.                               
Met aandacht aanwezig zijn bij  elke stap en in elke beweging, waarnemend zonder oordeel, kan 
meditatief helend werken. Gedragen door het ritme van de muziek en de kracht van de cirkel kunnen 
we ons steeds opnieuw verbinden en verbonden weten met de Bron van Al-wat-leeft. 
Leeftijd speelt geen rol, iedereen tussen de 8 en 80 is welkom. Danservaring is niet nodig.                          



De passen worden uitgelegd en herhalen zich steeds. Het gaat om de beleving, niet om de prestatie. 
We dansen op klassieke, religieuze, folklore en nieuwe tijds muziek. 

Betreft vacature voor de Schakel maken…. 
De redactie van de Schakel bestaat momenteel uit drie dames:  
Els Hasper, Nelleke van der Kamp en Iena Pals. 
Els, Nelleke en Iena zorgen al vele jaren er voor dat iedere zondagmorgen de schakel klaar ligt in 
Ichthus en door de begroetingscommissie uitgereikt kan worden.  
Els heeft nu aangegeven per 1 januari te willen stoppen.  
Graag willen we deze vacature weer invullen, daarom doe ik een dringend beroep op jullie hierover na 
te denken om deze vacature in te vullen.  
Wil je vooraf informatie hoe het werkt, kun je natuurlijk met Els, Nelleke of Iena contact opnemen, 
emailadres: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                                      
Het zou fantastisch zijn dat het team weer versterkt wordt!                                                                                   
Bij voorbaat dank. Hartelijke groet,  Hennie Hendriks 
 
Helpende Hand 
Enige tijd geleden hebben we een oproep geplaatst om de opengevallen plaatsen weer te vullen. Het 
is gelukt ! Mijn  maatje wordt vanaf januari 2020 Bertus van Vondel.                                                                             
In de plaats van Karine, die verhuisd is naar Hardenberg is Emmy Vos bereid deze taak op zich 
te  nemen. 
Beiden heel hartelijk dank voor de toezegging en welkom in het team.                                                               
Namens het gehele team, Nolly. 
  
Vakantie: 
Ds. Janneke de Valk heeft vakantie van 2 tot 10 november. 
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks:                                                                   
tel: 619774, email henniehendriks@zonnet.nl 

Zang en Evangeliedienst zondag 3 november is in de Kapel aan de Kapelstraat 63 in Emmen, met 
veel samenzang van bekende geestelijke liederen.                                                                                             
Voorganger in deze dienst is ds. Akkerman uit Emmen. M.m.v. Chr. Groot Gemengd koor 
"Polyphonie" uit Stadskanaal o.l.v. Ronald Ymker. De doelstelling van het koor is om zoveel           
mogelijk mensen te bereiken door het Evangelie te brengen op muzikale wijze.                                              
Organist is Harm Woltjer. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 

  

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                             
E. Hasper  tel. 614124 kopij voor donderdag 17.00 uur                                                                      

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                      
tel.619774. Kopij vóór 29 november 
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