
De Schakel Zondag 8 december 2019     Week 50     Jaargang 22  

 
PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 

 
Begroeting door:   Mevr. H. Hendriks en mevr. A. Sijbom 
Voorganger:     Dhr. G. Kajim 
Organist:   Dhr. P. Flens 
Pianiste (tafelgebed):  Mevr. J. Rosie 
Ouderling:    Mevr. E. Kemperink, mevr. A. Wubs,  
    dhr. H. van der Kamp en mevr. B. Beukers 
Diakenen:   Mevr. G. Venema, dhr. H. Beukers, mevr. N. van der Kamp  

en mevr. M. Hut 
Lector / Lectrice  Mevr.  A. Knigge 
Koster:     Dhr. H. Altena 
Weekkosters:   Familie Altena 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Ma:  14.00 uur    Achterom 
Ma:  19.30 uur    Ichthuskoor 
Di:      8.30 uur       Interieurverzorging: dames  J. Geerlnks, M. Hoving en C. Strootman 
Di:  14.30 uur    Dienst Heidehiem met als voorgangers ds. Kajim, ds. De Valk-Boerma en 

mevr. Keim, organist dhr. Ziengs en dameskoor „Zingen Zonder Zorgen”  
Vrij: 13.30 uur    Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur    Bezorgen voor kerktelefoon: mevr. G. Wanders 
Zo: 11:00 uur    Koffieschenken: mevr. en dhr. Altena  
  

Komende diensten  
Zondag 15 december om 10.00 uur in Ichthus met mevr. Keim.   
  

Wie wil als gemeentelid de bloemen als groet brengen naar..... 
Familie Bijker en mevr.  Dokter-Veldhuis. 
 

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. 
Tweede Advent: Horen. Luisteren, iemand luidt een klok, een stem roept: versta, geef gehoor. 
Verdoofdheid wordt doorbroken.  De stilte spreekt (naar Lucas 3, 1-6 ). 
  
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.  
 
Na de dienst (aan alle gemeenteleden) 
Beste mensen, Op de gemeenteavond 16  oktober 2019 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. Punten die aan de orde zullen komen: 
 1.       Werkgroep Samenstelling 
 2.       Probleemstelling 
 3.       Opdracht 
 4.       Wie zijn wij en wat doen wij als Ichthusgemeente 
 5.       Mogelijke scenario’s 
 6.       Hoe gaat het verder? 
 7.       Vragen? 
 Graag ontmoeten wij u/jou op zondag 8 december. 
                                      Met een hartelijke groet, namens de groep „Toekomst Ichthus”, Hennie Hendriks 
  
Opbrengst collecte 1 december 
De opbrengst was: 1e € 113,85 (diaconie) en 2e € 100,48 (PKN).  
  
Kerstmiddag Ouderen: 18 december 
De kerst middag voor ouderen wordt gehouden op 18 december aanvang 12.30 uur.  We beginnen 
met een warme maaltijd. Daarna volgt de viering met het thema van deze middag „In de stal”. 
U kunt zich opgeven tot 15 december bij Gre Venema (tel. 615291).                              De diaconie 
  
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!                                                
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.  
  
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 
  
Kerstconcert „Uit het aardedonker in het Hemelse Licht” 
Het Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile o.l.v. Arjan Verhart, houdt op 14 december haar 
kerstconcert met het bovengenoemde thema. Een avondvullend en afwisselend concert met 
bekende en moderne kerstliederen in een gemoedelijke sfeer van rust en eenvoud. Medewerking 
aan het concert zal worden verleend door:  Martine Salomons (sopraan) en Marc Bruinewoud 
(piano/orgel). 
Het concert vindt plaats in het Odeon Cultuurhuis, Zuiderdiep 123, Tweede Exloërmond. De kerk is 
open vanaf 19:30 uur onder het genot van een kopje koffie/thee en het concert begint om 20:00 uur.   



Kaartjes voor het concert zijn verkrijgbaar via erikbenjamins@kpnmail.nl (reservering) of ’s avonds bij 
de locatie zelf indien nog voorradig. De kosten zijn 10 euro , incl. kopje koffie/thee. 
Na het concert is er de mogelijkheid om na te praten onder genot van een drankje in de zaal achter 
de kerk. Wij zien u graag op 14 december!                             Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile 
  
Kerstconcert Laus Deo en Female Voices: 15 december  2019 
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 wijzehun bijdrage leveren aan een afwisselend 
programma met de mooiste kerstmuziek. 
Het concert begin om 15.30 uur en duurt tot ± 16.45uur (zonder pauze). Entree is €5,00 per persoon, 
inclusief een consumptie na afloop van het concert. Kaarten zijn uitsluitend aan de deur te verkrijgen 
(contante betaling).   
 
 

Wat Micha ons vertelt 

  
Dit zegt Micha de profeet: 

God brengt de volken saam 

Zijn volk dat door de poorten breekt 

De koning rijdt vooraan. 

  

Zo spreekt Micha de profeet: 

Een nieuwe tijd breekt aan 

Níemand die nog van oorlog weet 

Geprezen is zijn naam! 

  

Luister naar wat Micha zegt: 

O mens doe recht, wees trouw; 

Bewandel nederig zijn weg 

En God wandelt met jouw 

  

God vergeeft en Hij ontfermt  

Zich Over wie gelooft 

Hij heeft ons lief en Hij beschermt, 

Dat heeft Hij ons beloofd. 

  

Zo staat van ouds geschreven, 

Geschreven voor altijd, 

Jezus is het nieuwe leven 

Ons licht in eeuwigheid. 
  

(tekst: Catharina Dekker)                    
  
  

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  
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Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 27 december 2019 


