
Zondag 10 november  2019, week 46, Jaargang 22 
 
PASTORAAT TELEFOON: 06 418 728 14 
 
 
 
Begroeting door:  Mw. G. Wanders en mw. A. Sijbom 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Pianist:  Dhr. B. Melis 
Fluitist:  Mw. Iena Pals 
Ouderlingen:   Mw. J. Alberts 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en dhr. G. Fleming 
Lector:   Mw. N. Feenstra 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:         Dhr. D.Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda week 46: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Ichthuskoor  
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging team 3 
Do: 1945 uur Repetitie musical 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen Els Hasper 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen Schakel dhr. H. Hollander 
  
Komende dienst: zondag 17 november Ichthus 10.00 uur: voorganger ds. W. de Groot 
  
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. van Klinken, en mevr. H. Schnieders 
  
Opbrengst collectes 3 november 
1

e
 collecte € 151,40 (Kerk in Actie najaarszendingsweek), 2

e
 collecte € 105,80 (PGEmmen). 

  
De collectes op 17 november zijn voor Diaconie en wijkkas. 
  
Giften  
Ontvangen via de heer K. Kamminga van mevrouw H. een gift van € 20,00 voor de wijkkas.  
Hartelijk dank! 
  
Bedankt 
Ik wil u nog hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die ik na mijn operatie aan mijn voet heb 
mogen ontvangen. Het herstel gaat goed maar langzaam.  
Hartelijke groeten Roely Kleefman-Doldersum  
  
Mantelzorgzondag en rozen uitdelen 
Vandaag kunt u weer een roos meenemen om uit te delen aan een mantelzorger. 
Binnen Ichthus kennen we een heel aantal gemeenteleden die mantelzorger zijn, voor hen ligt - ter 
bemoediging en als teken dat we aan hen denken - een roos klaar met een kaartje waarop hun naam 
staat. 
Wilt u een roos bezorgen bij een gemeentelid dat mantelzorger is, kijk dan  eerst even bij de rozen 
MET naam zodat die in elk geval bezorgd worden bij deze gemeenteleden. 
Er zijn ook rozen met een kaartje zonder naam. Die kunt u meenemen voor anderen. 
Er staan diakenen achter de tafels, zij hebben ook een lijst met namen, dus vraag hen gerust om 
advies. Hartelijk dank voor uw medewerking voor het bezorgen van deze rozen. 
 
Van de naaigroep 
De naaigroep van Ichthus (5 personen) is elke woensdagmorgen in de kerk bezig met het naaien van 
dekbedjes met hoesjes voor kinderbedjes. Het materiaal is tweedehands wat wij ontvangen van 
gemeenteleden en ook van buiten de kerk.   



Later wordt dat gebracht naar instanties die dat verspreiden naar landen waar dat nodig is.  
Dus alles wat u aan beddengoed over heeft kunnen wij weer gebruiken. 
Er zijn ook dames die graag breien zoals sjaals-mutsen-wanten-sloffen-kindertruien.  
Onlangs kregen wij nog 2 vuilnis- zakken vol met kindertruien gebreid op de machine met  
ingebreide patronen: GEWELDIG!  
Het breiwerk gaat naar DORCAS. 
Iedereen die hier aan meewerkt HARTELIJK DANK daarvoor. 
    De naaigroep 
  
Filmavond 
Vorige week zondagavond hebben we met zo’n 35 mensen gekeken naar de prachtige film: Hidden 
Figures. We waren te gast bij Ans en Gerrit Misker, in hun voormalige showroom. Als dank daarvoor 
konden we een bijdrage geven voor Soupkitchen, het project in Namibië, dat Ans en Gerrit nog steeds 
steunen. Voor 50 euro kan aan 200 kinderen daar een gezonde warme maaltijd gegeven worden. 
Het bedrag dat in de doos zat, was 180 Euro. Hartelijk dank daarvoor! 
Voor de volgende film, 9 februari, is opgave nog mogelijk. 
  
Vanavond de film ‘I, DANIEL BLAKE’ in de Opgang 
Deze bekroonde film is een indrukwekkende film over de verhouding van de burger met 
overheidsinstanties.  
De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het 
eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het 
onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder 
Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug… 
De toegang is gratis en de film begint om 19.30 uur. 
  
Preek van de Leek met Hans ten Cate, in de Opgang 
Op zondag 17 november a.s. komt de bekende Emmense hotelier Hans ten Cate (s)preken in de 
Opgang. Meer nieuws  te lezen op www.emmen-zuid.nl.  
De dienst volgende week zondag begint om 17.00 uur.  
  
BACHCANTATEVESPER GROTE KERK EMMEN 
Na een periode van rust gaan het Bachcantatekoor en -orkest Emmen weer van zich laten horen!  
Op zondag 17 november voeren koor, orkest en solisten o.l.v. dirigent Wim van den Brink in het 
kader van een vesper in de Grote Kerk in Emmen Bachcantate BWV 133 ‘Ich freue mich in dir’ uit.                                                                                                                                    
Liturg in de dienst is ds. Menso Rappoldt van de Grote Kerk,  het kerkorgel wordt bespeeld door Henk 
Stekelenburg.  
De vesper begint om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur. De toegang is gratis, wel is er een 
collecte ter bestrijding van de gemaakte kosten.       
Van harte welkom in deze feestelijke vesperdienst! 
                                                                                                                                                   
Psalm 150 in de Willibrordvertaling 1975 
Godlof! Looft God in zijn heilig domein, 
looft Hem in zijn groots firmament, 
looft Hem om zijn daden van macht, 
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 
looft Hem met harp en met cither, 
looft Hem met handtrom en reidans, 
looft Hem met snaren en fluit. 
Looft hem met slaande cymbalen, 
looft Hem met klinkende cimbels. 
Alles wat adem heeft 
Love de Heer! Godlof! 
 
 
 
 
 
  

http://www.emmen-zuid.nl/


_____________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl___________ 
  
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 
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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