
Schakel Zondag 24 november  2019 week 48, Jaargang 22 
 

PASTORAAT TELEFOON: 06 418 728 14 
  
 
Begroeting door:  Mw. J. Geerlinks en dhr. G. Geerlinks 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Pianist:  Dhr. B. Melis 
Fluitist:  Mw. Iena Pals 
Ouderling:   Mw. A. Wubs 
Diakenen:  Dhr. H.Beukers en mw. N. v. d. Kamp 
Lector:   Mw. M. Altena 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:         Dhr. J. Lanting en mw. R. Lanting 
  
Agenda week 48: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Ichthuskoor  
Di: 18.30 uur Gespreksgroep ‘Een goed gesprek’ 
Wo: 15.00 uur Moderamen vergadering 
Wo: 19.30 uur Diaconie vergadering 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 5 
Do: 1945 uur Repetitie musical 
Vrij: 13.30 uur  Vouwen mw. N. Feenstra en mw. G. Bijker  
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen Schakel dhr. J. Huizinga 
  
Bloemen 
Aangezien er maar meer één ouderling dienst heeft, doen we een beroep op onze gemeenteleden om 
de bloemen weg te brengen. Alvast bedankt namens het pastoraat. 
Vandaag kunt u bloemen brengen bij: Mevr. Baas en dhr. en mevr. Zijnge. 
  
Liturgische bloemschikking Laatste zondag kerkelijk jaar  
De roos: door haar schoonheid en geur is de roos een symbool van liefde. 
De mensen van voorbij zijn in het Licht, verbeeld door de witte stenen en de lichtjes.  
Het verdorde hout geeft de vergankelijkheid van het leven weer. 
Vanaf de rozen hangen klimopranken naar beneden, deze ranken symboliseren Gods trouw aan: ‘Wat 
ooit Zijn hand Begon’. Zij vormen ook een verbinding van het hemelse met de aarde. 
  
Vanavond 19.00 uur: Taizé-gebed in de Grote Kerk 
Vanavond, zondagavond 24 november, zal het tweede Taizé-gebed van dit seizoen plaatsvinden in de 
Grote Kerk.  
Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de 
stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te 
beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte.  
Een viering die je raakt. Tot vanavond! 
  
Komende diensten: zondag 1 december 
Ichthus  10.00 uur: voorganger ds. P.G.J. Wiekeraad. 
Kapel   19.00 uur: Zang en Evangeliedienst, voorganger ds. Oldenhuis uit Coevorden,  
met veel samenzang van bekende geestelijke liederen. 
Medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart o.l.v. Peter Bos. 
Zingende mensen......Tevreden Mensen......Blijde mensen...... 
Dat is wat het koor probeert uit te dragen. 
Organist / Ronald Ymker. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  
Opbrengst collectes 17 november 
1

e
 collecte € 125,10 (Diaconie), 2

e
 collecte € 114,52 (wijkkas). 

  
De collectes op 1 december zijn voor  
De Diaconie en PKN: toerusten vrijwilligers in pastoraat  



  
Bedankt  
Ontvangen via mevr. K een gift van 50,00 euro voor ‘De Helpende Hand’.  
Waarvoor onze hartelijke dank.    

Team De Helpende Hand. 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die wij zondag mochten ontvangen.        

Hartelijke groeten Tonnie en Jantje Poppema 
  
Bedankt 
Gemeente leden van de Ichthus Gemeente hartelijk dank voor de bloemen, kaarten telefoontjes en 
jullie wel gemeende meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. 
Het gaat nu de goede kant op, het heeft ons erg goed gedaan. 
   Vriendelijke groeten Jan en Gre Venema 
  
Verhuisbericht 
De heer en mevrouw Zijnge moeten helaas wegens gezondheidsredenen verhuizen naar  Woonzorg-
centrum ‘Derkshoes’, Marsdijk 1/24 in Westerbork.(9431 LE).  
Zij hebben 62 jaar aan de Beentepol 37 gewoond. 
Mevrouw is jarenlang contactpersoon geweest, daarvoor willen we haar hartelijk bedanken. 
We wensen hen nog een goede tijd in Woon-zorgcentrum ‘Derkshoes’.           

Namens ledenadm., Nelleke v.d. Kamp 
 
Een goed verhaal!?  
Geloofsgesprek voor iedereen met de Bijbel in het midden! 
Een goed gesprek wil iedereen wel, maar hoe doen we dat in deze drukke maatschappij?  
Is er nog ruimte voor een ander of voor God?   
Hoe meer mensen, hoe meer verschillen en wat kunnen we daarmee doen? 
 Door iets anders te horen leer je zelf en zo kan ook ons geloof groeien. 
Er zijn ongeveer 25 verhalen ingeleverd, van scheppingsverhaal tot Openbaring.  
We hebben het gehad over Ruth en het Scheppingsverhaal.  
Op 26 november gaan we ons verdiepen in het nieuwe testament en wel de gelijkenis van de  
verloren zoon.  
We gaan dit onder andere doen in de stijl van ‘Lectio Divina’. Dit betekent letterlijk 'goddelijke lezing'. 
Het is een vorm van meditatief bijbel lezen, om je hart te openen voor wat je leest. 
Alle verhalen staan los van elkaar.  
U bent niet verplicht alle keren aanwezig zijn.  
Opgave kan via Iena Pals (srpals@wxs.nl) of de zuil in de hal  
We hopen u komende dinsdag te ontmoeten. 
  
Thema:            Een goed verhaal!? 
Wanneer:         dinsdag 26 november 
Hoe laat:          binnenlopen vanaf 18.00 uur,  
  maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur 
Waar:               gebouw Ichthus 
Opgave:           de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl 
  
Schilderijen Klaartje 
Diegene die een schilderij van Klaartje heeft gekocht kan na de dienst van 24 november in zaal 3 zijn 
schilderij ophalen en (betalen). Vr. gr. Gre Venema 
  
Kerkelijk bureau 
Het Kerkelijk bureau is gesloten van 24 december 12.00 uur tot en met 1 januari 2020. 
(m.u.v. 30 december tussen 12.00 – 14.00 uur) 
  
Kollektemunten  
Het bestellen van kollektemunten (belastingjaar 2019) kan nog tot en met dinsdag 17 december 2019 
(zowel digitaal via de website als aan de balie van het Kerkelijk bureau). 
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Kapella Vocale  
organiseert op 22 december om 19.00 uur een ‘Festival of Lessons and Carols’  in de Kapelkerk. 
Gratis Entree (vrije gift is welkom) 
Medewerking wordt verleend door:   
Orgel/piano:  Henk Stekelenburg 
Trompet:  Arnoud Meijers 
Lezingen:  Frits Rosenbaum 
Dirigent:  Willy Misker 
Allemaal van harte welkom! 
  
  
  
_____________________________________________ 
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 29 november. 
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