
 

Zondag 15 december 2019  
Week 51 Jaargang 22                                                           
Pastoraat telefoon: 06-41872814. 
  
Begroeting door:  Dhr. en mw. Hasper 
Voorganger:  Mw. J. Keim-de Wit 
Organist:  Dhr. H. Vink 
Ouderling:   Dhr. D. Heyse 
Diakenen:  Mw. N. v.d. Kamp en dhr. G. Fleming                                                                                                                                                     
Lector:   Mw. T. Luchies 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:            Dhr. en mevr. Venema 
  
Agenda:  
Ma.  13.45 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging team 3 
Wo: 12.30 uur Kerstmiddag voor senioren 
Do: 19.45 uur Repetitie Musical 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: Dhr/mw. Altena, mw. Strootker 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: Dhr. H. Altena 
Zo: 11.00 uur koffieschenken: D. Warringa en A. de Jonge 
  
Komende diensten: 
Zondag 22 december 10.00 uur, voorganger Ds. G. Kajim.                                                     
  
De gemeenteleden mogen deze week de bloemen brengen naar:    
Mw.  A. van Vondel-Tangenberg 
en/of  
Mw. N v.d. Geest- van Essen 

  
Opbrengst collectes 8 december: 
1e collecte € 167,92    2e collecte €  137,23 
  
Bedankjes:                                                                                              

 -Ik wil de Ichthus gemeente hartelijk bedanken voor de bloemen die ik vorige week mocht ontvangen. 
Annie Beuker. 

-Mevrouw Dokter-Veldhuis, Zuidermarke 105, bedankt de Ichthus gemeente hartelijk voor de bos 
bloemen. Zij was er blij mee, voelt zich na haar ziekzijn weer sterker en wenst ieder goede 
feestdagen. (Mw. P. Moorlag) 
  
-Hartelijk bedankt voor de bloemen die we mochten ontvangen. Iedereen ook bedankt voor de 
bezoekjes en kaarten die we mochten ontvangen in het ziekenhuis en later thuis. Het voelt aan als 
een warme deken.  
De hartelijke groeten van Wout en Gré Bijker                                                                           
  
Voorbeden. In verband met de bloemschikkingen rond  Advent en Kerst is het plankje in de Kerkzaal 

voor de aanvraag  van een voorbede tijdelijk weggehaald aanvraag dus alleen in de hal.  

Kerstinloop: Dit jaar hopen wij, de diaconie, op 1e kerstdag na de dienst een kerstinloop (beneden in 
de Zeihuuvzaal) te organiseren.                                                                                                                  



Hiervoor nodigen we iedereen uit die kerst liever met anderen viert dan alleen! We drinken samen 
koffie met iets lekkers, daarna mag u blijven voor een kop soep met een broodje enzovoort. Na het 
eten doen we nog een spelletje b.v. sjoelen, rummikub of gewoon gezellig samen zijn. U/jij bent van 
harte uitgenodigd! Opgave is niet verplicht, maar het zou fijn zijn als we weten hoeveel mensen we 
kunnen verwachten, in verband met het eten. Dus…… u/jij mag bellen met Nelleke van der Kamp (06-
037457281). Wij zien uw/jouw komst graag tegemoet.  

De wijkkas heeft via de bank een gift van € 100,00 en € 50,00 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.  
(penningmeester wijkkas, Nelleke v.d. Kamp) 

Helpende Hand, Giften en Gaven 
Van de jeugdclubs kregen wij een doos  met cadeautjes en versnaperingen voor een meisje in de 
basisschool leeftijd t.g.v. Sinterklaas. Heel hartelijk dank hiervoor. 
In mijn brievenbus trof ik een enveloppe aan met € 100,00 en op ons laatste bankafschrift van 
november waren de volgende giften gestort: van de gereformeerde kerk vrijgemaakt opbrengsten 
avondmaal-collecte van de  maanden september en oktober totaal € 249,00, van het college van 
diakenen een bedrag van € 750,00 
Allemaal heel veel dank voor al deze gaven en giften. 
  

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. 

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) 

Kapella Vocale organiseert op 22 december 2019 om 19.00 uur een Festival of Lessons and Carols  
in de Kapelkerk, Kapelstraat 63 Emmen. Gratis entree (vrije gift is welkom) 
Medewerking wordt verleend door: Orgel/piano: Henk Stekelenburg, trompet: Arnoud Meijers. 
Lezingen: Frits Rosenbaum. Dirigent: Willy Misker 
 

Kerstconcert Laus Deo en Female Voices 
Op zondagmiddag 15 december geven Muziekvereniging Laus Deo en Female Voices  
samen een Kerstconcert in De Schepershof in Emmerhout (Het Waal 400, Emmen). 
Zowel de Female Voices als het Fanfare orkest van Laus Deo, zullen op eigen wijze 
hun bijdrage leveren aan een afwisselend programma met de mooiste kerstmuziek. 
Het concert begin om 15.30uur en duurt tot ca. 16.45uur (zonder pauze) 
Entree is €5,00 pp. Inclusief een consumptie na afloop van het concert. 
Kaarten zijn uitsluitend aan de deur te verkrijgen. (contante betaling) 
www.femalevoices.info  www.lausdeo-emmen.nl  
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                                      
Iena Pals  tel. 618687 kopij voor donderdag 17.00 uur 

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                                                     

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,  tel.619774.  Kopij vóór 27 december.                                                                    

http://www.femalevoices.info/
http://www.lausdeo-emmen.nl/

