
De Schakel Zondag 29 december 2019     Week 1     Jaargang 22  

 
PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 

 
Begroeting door:  Mevr. R. Bakker en mevr. A. Misker 
Voorganger:    Mevr. J. Keim-de Wit 
Pinanist:  Dhr. B. Melis 
Ouderling:   Dhr.  T. Reitsma 
Diakenen:  Dhr. G. Fleming en mevr. M. Hut   
Lector / Lectrice Mevr.  G. Warringa 
Koster:    Dhr. R. Wanders 
Koffieschenken: Mevr. en dhr. Knigge 
Weekkosters:  Dhr. T. Boerhof 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 19:30 uur Gebedsgroep  
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam. Altena en  mevr. G. Strootker 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Venema 
Zo: 11:00 uur   Koffieschenken: mevr. en dhr. Van der Kamp  
  

Komende diensten  
Oudejaarsavond om 19.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim.  
Zondag 5 januari om 10.00 uur in Ichthus met ds. M. Reinders.   
  
Wie wil als gemeentelid de bloemen als groet brengen naar..... 
Dhr. de Graaf en mevr. J. Dijks. 
  

Voorbeden aanvragen 
Op de tafel bij de begroeting is inmiddels een schaal geplaatst en er liggen briefjes waar op een 
voorbede kan worden aangevraagd. Bij het binnen komen, kunt U hier dan gebruik van maken. 
                                                                                                       Alvast bedankt namens het pastoraat.  
 
Opbrengst collecte 22 december 
De opbrengst was: 1e € 141,40 (diaconie) en 2e € 114,55 (wijkkas).  
  
Gift 
De wijkkas heeft deze maand nog een gift van € 200,00 ontvangen! Hartelijk dank hiervoor.    
  

Gift 
Via mevr. K ontvangen een gift van € 100,00 van NN bestemd voor iets extra’s. Dit is gedaan bij de 
uitgifte 27 december. Vorige week vrijdag 20 december hebben we weer kerstpakketten kunnen 
uitreiken. Ook dit jaar werd dat mogelijk gemaakt door stichting : it Kypmantsje  met een bedrag van 
€ 1500,00. Onze mensen waren heel blij verrast met zo'n mooi pakket. Team „De Helpende Hand”  
  

 
 
Uitnodiging gespreksgroep „Bijbelse miniaturen” 



Op 7, 14, 21 en 28 januari kunt u weer meedoen met een gespreksgroep.  Het gaat dit jaar over het 
boekje „Bijbelse miniaturen” van Carel ter Linden. In dit boekje laat Ter Linden op een verrassende 
wijze zien wat de verborgen en actuele boodschappen kunnen zijn van oude bijbel verhalen. We 
lezen samen enkele verhalen en gaan in gesprek hoe de bijbel ons dagelijks leven nog steeds raakt en 
wat we daarmee kunnen doen.  
Meer informatie vindt u in ons Programmaboekje „Ontmoeting en Inspiratie 2019/2020”, dat u in 
september heeft ontvangen. We beginnen steeds om 3 uur ’s middags en sluiten af rond vijf uur. 
Plaats: Ichthus.  
Het boekje Bijbelse miniaturen is te koop in de plaatselijke boekhandel. Het is handig wanneer u het 
in bezit heeft en meeneemt, maar dat hoeft natuurlijk niet.  
We verwachten volgens opgave ongeveer 12 deelnemers. Ook u bent van harte uitgenodigd! 
  

Zang– en evangeliedienst Kapel: 5 januari 2020 
Zondag 5 januari is er weer een Zang- en evangeliedienst in de Kapel (Kapelstraat 63) in Emmen, met 
veel samenzang van bekende geestelijke liederen. Voorganger in deze dienst is ds. Klaassens uit Erica. 
Medewerking wordt verleend door het Chr. Vocaal Mannenensemble „Cantabile”uit Klazienaveen 
o.l.v. Arjan Verhart. Organist is Reint Elling. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
 
 
 
  

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 24 januari 2020 


