
De Schakel Zondag 22 december 2019     Week 52     Jaargang 22  

 
PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 

 
Begroeting door:  Mevr. D. Baas en dhr. J. Baas 
Voorganger:    Dhr. G. Kajim 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderling:   Mevr.  B. Beukers 
Diakenen:  Mevr. M. Hut en mevr. G. Venema   
Lector / Lectrice Dhr.  G. Renkema 
Koster:    Dhr. A. de  Jonge 
Weekkosters:  Dhr. T. Boerhof 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma:  13.45 uur   Achterom 
Ma:  19.30 uur   Ichthuskoor 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. Veerbeek, mevr. Feenstra en mevr. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr.Boerhof en  mevr.Knigge 
Zo: 11:00 uur   Koffieschenken: mevr. en dhr. Knigge  
  

Komende diensten  
Zondag 29 december om 10.00 uur in Ichthus met mevr. Keim - De Wit.   
  

Wie wil als gemeentelid de bloemen als groet brengen naar..... 
Dhr. Hut dn mevr. Delies-de Jong. 
  

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. Vierde Advent:  voelen.  
De ruwheid van bestaan kwetst gevoeligheid, als doornen in een huid. Geraakt  door 
zachtmoedigheid en barmachigheid komt u tastend aan het licht. 
  

Opbrengst collecte 15 december 
De opbrengst was: 1e € 118,80 (diaconie) en 2e € 97,62 (PGE).  
  

Kerstinloop: 25 december 
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! 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. Bellen mag  met Nelleke van der 
Kamp (06-037457281).  
  

 
 
 
 



Kerstgroet vanuit Ichthus 
Met dank aan de contactpersonen (bezorging), Gea Warringa (foto) en Harmen Klaassens (grafisch 
ontwerp) hebben alle leden van Ichthus weer een mooie kerstgroet vanuit Ichthus ontvangen. 
Dezelfde kaart is ook bezorgd bij de buurtbewoners die wonen in de straten rondom het gebouw 
Ichthus. 
Er zijn nog een aantal kaarten over, ze liggen in de hal. Deze mogen meegenomen worden om uit te 
delen aan anderen. 
  

Meeleven 
Mevrouw J. Dijks-Wolbers (Oostermarke) laat weten dat deze week haar kleinzoon van 15 jaar is 
overleden. Ze kan wel wat bemoediging gebruiken in deze moeilijke tijd. Misschien kunt u een kaartje 
sturen?  Haar adres: Veenkampenweg 214,7822 GW Emmen. 
  
Jubileum 
Namens de Ichthus gemeente feliciteren we Frits en Mini Bosman Wolfsbergenweg 23 7822 AV 
Emmen met hun 50 jarig huwelijk. 
We wensen hun samen nog een gezegende tijd.  
 
Vakantie ds. Janneke de Valk 
Janneke de Valk heeft vakantie van 26 december tot  5 januari.  
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks (tel. 
619774; email henniehendriks@zonnet.nl)  
  

Kerstboom 
Geniet U ook van de mooie kerstboom ? Deze is geschonken door de boekenmarktcommissie, maar 
hij kan alleen zo mooi stralen door de versiering en die is aangebracht door alle gelederen van onze 
jeugdclubs. Meisjes en jongens jullie hebben weer goed je best gedaan. Bedankt!  
  

Kerstkliederkerk in de Opgang: 22 december 2019 
Vanmiddag is er Kerstkliederkerk in de Opgang. Kom allemaal naar dit gezellige kerstfeest voor 
kinderen van 0 t/m 12 jaar met hun Papa’s, Mama’s, Opa’s, Oma’s en andere belangstellenden. Met 
tal van activiteiten! Knutselen met takjes, een eetbare engel maken, speuren naar de figuren van het 
kerstverhaal, zingen, muziek en nog veel meer! Het feest begint om 15.00 uur en na een korte viering 
aan het eind is er een lekkere maaltijd, waarna het om 17.00 uur afgelopen zal zijn. We hopen jullie 
allemaal te zien vanmiddag! 
  

Festival of Lessons and Carols: 22 december 2019 
Vandaag, 22 december, organiseert Kapella Vocale om 19.00 uur een Festival of Lessons and Carols  
in de Kapel, Kapelstraat 63, in Emmen. Gratis Entree, een vrije gift is welkom. 
Medewerking wordt verleend door Henk Stekelenburg (orgel/piano) en Arnoud Meijers (trompet). De 
lezingen worden gedaan door 
Frits Rosenbaum. En de leiding van Kapella Vocale is in handen van dirigent Willy Misker. Allemaal 
van harte welkom! 
  

 
 
 



Sponsoractie Rwanda-reis 
Komende zomer gaat onze dochter Doreen Schiere voor de tweede keer met een groep jeugd van de 
VBE voor twee weken naar Rwanda. Op 1 januari organiseren ze daarvoor een nieuwjaarsduik om 
13:00 uur in de Grote Rietplas om geld binnen te halen voor een aantal projecten. Wilt u deze 
projecten steunen dan kunt u ons komen aanmoedigen (er is warme choco en snert verkrijgbaar) en/ 
of een gift doen op: NL97 INGB 06 55 71 71 10  ovv NJD2020 + uw naam.  Warm aanbevolen! 
Hartelijke groet, Annelies Alons (h.schiere@home.nl / tel. 618 659). 
 
 
  

Het zal geschieden 
  

  
Het zal geschieden in de laatste dagen 

dat God verschijnt met macht en majesteit 
en in zijn licht de dageraad laat komen 

die onze duisternissen weg doet stromen 
Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid 

als onderkomen van zijn welbehagen. 
  

Het zal geschieden in de laatste dagen 
dat God een teken geeft diep in de dood 

of boven in den hoge van genade 
en vrede voor wie in des Heren daden 

het woord Immanuël herkent dat, in de schoot 
verborgen van de tijd, nu wordt voldragen. 

  

  
(NLB 455) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 


