
De Schakel Zondag   5 januari 2020     Week 2     Jaargang 22  

 

Begroeting door:  Mevr. G. en dhr. H. Pinkster 
Voorganger:    Ds. M. Reinders 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diakenen:  Dhr. H. Beukers en dhr. G. Fleming 
Lector / Lectrice: Dhr. G. Renkema 
Koffie schenken: Mevr. N. en dhr. H. van der Kamp 
Koster:    Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:  Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda (voor zover bekend)  
Ma: 13.45 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di: 15:00 uur Gespreksgroep „Bijbelse miniaturen” 
Wo:   8.30 uur Interieurverzorging: mevr. B. Beuker, mevr. J. Donker,  mevr. A. van Vondel  

en dhr. F. Kroeze 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. H. Hollander 
Zo: 11.00 uur Koffie schenken: mevr. J. en dhr. L. Boeijenga 
  
Komende diensten  
Zondag 12 januari om 10.00 uur in Ichthus met pastor L. Broekman. 
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
mevr. Kleefman en mevr. Feijen. 
 
Voorbeden aanvragen 
De briefjes met een voorbede kunnen in het houten bakje gelegd worden op de tafel bij de 
begroeting in de hal. Bij het binnen komen, kunt U hier dan gebruik van maken. Alvast bedankt 
namens het pastoraat. 
  
  

Opbrengst collecten  
25 december: 1e € 631,30 (Kinderen in de knel) en 2e € 247,84 (PGE)  
29 december: 1e € 101,02 (diaconie) en 2e € 79,76 (PGE)  
  
Collecte 12 januari 
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de PGE. 
  

Vakantie ds. Gerben Kajim 
Van maandag 6 tot en met zondag 12 januari is ds. Gerben Kajim vrij. Ds. Janneke de Valk neemt dan 
waar. U kunt ook contact opnemen met Hennie Hendriks. 
  
 
 



Bedankt 
Enkele weken geleden raakten  we even  uit balans, Ali kreeg hartproblemen. Gelukkig  was  het  van  
korte duur en  inmiddels  is  ze op  de goede weg terug. 
Mede  door  de  warme  belangstelling  in  welke vorm  dan  ook, gaat  het  herstel voorspoedig.  Wij  
willen  iedereen  hier voor bedanken.                                                           Bertus  en  Ali  van Vondel  
  
Bedankt 
Lieve mensen, bedankt voor alle mooie kaarten, bloemen, en 
felicitaties die wij gekregen hebben voor ons 50-jarig huwelijk. 
                                                                                  Frits en Mini Bosman  
  
Uitnodigingen start Bèta (voorheen catechisatie) 
In de hal liggen uitnodigingen klaar voor de start van de Bèta-kring (voorheen catechisatie) voor 
jongeren tussen de 12 en 18 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! 
  
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! 
  
Bèta voor iedereen van 12-18 jaar!: vrijdag 17 januari 17.30 uur  
Je bent tussen de 12 en 18 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, over je leven en over al je vragen over het geloof. Serieus 
en gewoon gezellig. Dat kan Vanaf vrijdag 17 januari 2020 start de kring Beta (vroegere catechisatie). 
Juist voor jou! Leuke leeftijdsgenoten, mooie gesprekken en een enthousiaste jeugdwerker, Jedidjah 
de Haan. En samen eten!. Je bent van harte welkom van 17.30-19.00 uur in de Opgang, aan de 
Mantingerbrink in Bargeres. Wil je meer informatie, bel gerust met Jedidjah (06 11817194). 
  
Boekenmarkt  
De eerstvolgende boekenmarkt willen we graag houden op:  
zaterdag 7 maart 2020 van 9.00 tot 14.00 uur.  Zoals U van ons gewend bent hebben we weer een 
grote keus aan boeken,LP's,CD's, en legpuzzels.  
Kom gerust kijken er is vast iets voor U bij. Na het snuffelen kunt U bijkomen in onze smikkelhoek 
onder het genot van koffie,thee, of chocolademelk al of niet met koek.  
Wij wensen U voor 2020 veel Heil en Zegen toe.                                                De boekenmarktcommissie  
  



  
Zang– en evangeliedienst Kapel: 5 januari 2020 
Vandaag, 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. 
 

De drie Wijzen 
  

Drie Wijzen uit het oosten,zij volgden een ster. 

Zij hadden haast want zij moesten nog ver. 
  

Een groot wonder voor de aarde,om nooit te vergeten, 

Een kind is geboren, Jezus gaat het heten. 
  

Geboren in een stal want er was geen plaats voor hem. 

Daar trok hij zich niets van aan, en liet horen zijn stem. 
  

Eerst als een baby, later werd de zoon van God. 

De stem van de mensen, de zieke en de zot. 
  

Van jou en van mij om voor altijd te weten, 

Dat dit grote wonder, de grootste gift mag heten 
  

(Ans Bieleveld) 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 25 januari 2019 


