
De Schakel Zondag 1 december 2019     Week 49     Jaargang 22  

 
PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 

 
Begroeting door:  Mevr. N. Feenstra en mevr. S. Tiemersma 
Voorganger:    Dhr. J. Fischer 
Organist:   Dhr.  P. Flens 
Ouderling:    Dhr. T. Reitsma 
Diakenen:   Dhr. G. Fleming en mevr. M. Hut 
Lector / Lectrice  Dhr. H. Schiere 
Koster:     Dhr. H. Altena 
Weekkosters:  Dhr. R. Wanders en mevr. D. Post 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma:  14.00 uur  Achterom 
Ma:  19.30 uur  Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur  Gebedsgroep 
Di:  14.00 uur  Sacraal dansen 
Do:    8.30 uur     Interieurverzorging: dames  R. de Roo,  J. Donker en 
   N. van der Kamp 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. R. Buwalda 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Hendriks 
Zo: 11:00 uur  Koffieschenken: mevr. N. Feenstra en mevr. R. de Roo  
  

Komende diensten  
Zondag 8 december om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim.   
  

Wie wil als gemeentelid de bloemen als groet brengen naar..... 
dhr. Kroeze en dhr. Bijker 

 

Symbolische bloemschikking 
In de adventstijd drukken we in de symbolische bloemschikking het volgende uit: Openstaan met alle 
zintuigen. In de bijbel worden in de verhalen over God en mensen alle vijf zintuigen gebruikt: horen, 
zien, tasten, ruiken en proeven. 
Eerste Advent: zien. Met open ogen kijken, zien,  kleuren, bloemen, een ster, een teken. Inzicht: licht 
zien. (naar Lucas 21: 25) 
  
Zondag 8 december: Avondmaal met cantorij Laudate (Opgang) 
Volgende week zondag is het de tweede zondag van advent. We bereiden ons voor op de geboorte 
van Jezus. Dat doen we door samen het Avondmaal te vieren. Cantorij Laudate van de Opgang zal 
haar medewerking verlenen aan de dienst. Allen van harte uitgenodigd!  
  
 
 
 
 
 



Zondag 8 december na de dienst 
Beste mensen, op de gemeenteavond 16  oktober is afgesproken om zondag 8 december na de 
dienst, tijdens de koffie, de gemeente te informeren over de stand van zaken „toekomst Ichthus”. 
We nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Het gaat om de toekomst van 
Ichthus, een dringend verzoek om aanwezig te zijn. Graag ontmoeten wij u/jou op zondag  
8 december.                 Met een hartelijke groet, namens de groep  

„Toekomst Ichthus”, Hennie Hendriks 
  
Opbrengst collecte 24 november 
De opbrengst was: 1e € 284,29 (Hospice) en 2e € 207,57 (PGE).  
  
Gift 
Ontvangen via mevr. K. een gift van 50,00 euro voor De Helpende Hand. Waarvoor onze hartelijke 
dank. 
Ontvangen uit de Pauluskerk een bedrag van €10,00 en via Henny Hendriks van NN een bedrag van 
€ 20,00.  Heel veel dank hiervoor.                                                               Het team „De Helpende Hand” 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die wij zondag mochten ontvangen.                                
                                                                                               Hartelijke groeten Tonnie en Jantje Poppema 
  

Hartelijke dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen. Het is zeer gewaardeerd.                                                         
                                                                                                                                             Mevr. H. Schnieders 
  

Hartelijk dank voor het boeket bloemen dat ik mocht ontvangen met mijn verjaardag. Ik was zeer 
verrast.                                                                                                   Een vriendelijke groet, Elly de Boer  
  
Schilderijen Zeihuuvzaal en gaderobe 
In de Zeihuuvzaal en in de garderobe hangen mijn schilderijen. Ze zijn in aquarel en acryl geschilderd. 
Ik heb geprobeerd om er een winterse sfeer in te brengen en hoop dat u ervan geniet! 
                                                                                                                                  Hartelijke groet,Hillie Klein 
  
Vrijdag 13 december: Geloof en een hoop bitterballen (25-35 jaar) 
Je bent tussen de 25 en 35 jaar. Veel leeftijdsgenoten ontmoet je niet tijdens de kerkdiensten of 
andere activiteiten. En toch zou je wel eens leeftijdsgenoten willen ontmoeten, om door te praten 
over wie je bent, waar je mee bezig bent, je leven, je geloof. Serieus en gewoon gezellig. Dat kan! 
Vrijdag 13 december is er „Geloof en een hoop bitterballen”. Juist voor jou! Ontmoeting met 
diepgang, ontspanning en natuurlijk bitterballen. Om 20.00 uur in Grandcafé Het Plein! Je bent van 
harte welkom! Info? App of bel met Cédric: 0623807573 
  
Uitnodigingen „Geloof en een hoop bitterballen” 
In de hal liggen uitnodigingen klaar voor Geloof en een hoop bitterballen voor gemeenteleden tussen 
de 25 en 35 jaar. Zou u een of meerdere uitnodigingen mee willen nemen om bij u in de buurt te 
bezorgen de komende week? Alvast heel hartelijk dank! 
  
 
„Moederliefde”  



Het bijzondere theaterproject ‘Moederliefde’ gaat deze maand in première. In het project vormen 
persoonlijke verhalen van bijstandsmoeders de inhoud van het theaterstuk ‘Moederliefde’. Het is een 
project van theaterschool Loods13 uit Emmen dat plaatsvindt in de oude garage van Misker. De 
datum van de première is 12 december. Het stuk speelt van 12 tot 21 december aan de 
Lavendelheide 9. Tickets zijn te koop via loods13.podiumnederland.nl. 
  
De collecte op Eerste Kerstdag is voor Kinderen in de Knel: „Geef licht aan kinderen in Moldavië”                                                                               
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, 
armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te 
vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak 
al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. Om 
tot een mooi bedrag te komen voor deze collecte willen we hiervoor iets extra’s doen dit jaar.  Bij de 
uitgang van de kerk verkopen we advents kalenders, tegen een prijs die u zelf mag bepalen (de 
kostprijs van de kalender is € 1,00). De meeropbrengst gaat naar bovenstaand project!  U kunt voor 
dit project ook een waxinelichtje, lichtpuntje in het bestaan van de kinderen in Moldavië, meenemen 
voor een kleine bijdrage!  
 
 
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 27 december 2019 


