
De Schakel Zondag  20 december 2020     Week 52     Jaargang 23  

 

PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 
 
 

Voorganger:      Mj. S. van Hese 
Ouderling:     Mevr.  A. Wubs 
Diaken:    Mevr. M. Hut en mevr. G. Dost 
Pianist:    Dhr. B. Melis 
Koster:     Dhr. H. Altena 
Weekkosters:    Fam. Lanting 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dat 
via https://youtu.be/d4SDZ5jM4xI. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of 
te bekijken. 
  

Agenda 
Do:    8.30 uur Interieurverzorging dames B. Beuker, A. van Vondel en J. Donker 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: fam. Altena 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. R. Wanders 
  

Komende kerkdiensten 
Op 24 december om 19.30 uur in Ichthus met ds. G. Kajim.  
Kerst op 25 december om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Harteveld-
van Dijk, Hondsrugweg 101, Holdert kamer 102,  7811 AB Emmen.  
 
Kerkdiensten 
Aan de gemeente van Ichthus, beste mensen. Maandagavond  
14 december heeft de minister-president Nederland opgeroepen tot een volledige lockdown tot 19 
januari 2021.  
Niet essentiële zaken zijn gesloten en het vraagt van ons allen aanpassing van ons leven, met zeer 
ingrijpende beperkingen. Juist in deze adventstijd, vol verwachting op weg naar Kerst worden we 
gevraagd thuis te blijven en zo min mogelijk mensen te ontmoeten. 
Gebedshuizen, en onder meer kerken zijn uitgezonderd omdat er vrijheid van godsdienst is in dit 
land. Deze bijeenkomsten mogen doorgaan met maximaal 30 personen.  
In verband met de strengere coronamaatregelen heeft het mode-ramen in overleg met de 
kerkenraad het besluit genomen om alleen onlinediensten de komende tijd te houden, vanaf 20 
december tot en met zondag 17 januari 2021. 
Via kerkomroep.nl en You Tube kunt u de diensten beluisteren/bekijken.  Op de website 
(www.ichthus-emmermeer.nl) zijn de links direct aan te klikken.   
Namens de kerkenraad wensen wij u/jullie allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Gezond 
Nieuwjaar.  

Hartelijke groet, namens het moderamen,  Gea Dost (voorzitter)  



Bedankt 
We hebben een hele mooie bos bloemen gekregen en zonet een Bijbelse dagkalender van Ichthus. 
Heel mooi en heel fijn. Die gaan we zeker gebruiken Heel erg bedankt.  
Verder Gezegende Kerstdagen iedereen !!!!!                          Groeten Arie en Rineke van Duijvenbode 
  
Huwelijksjubileum 
Op 28 december zijn dhr. en mevr. Poppema-Witvoet (Vossepad 384) 60 jaar getrouwd. 
Wij hopen op een fijne dag  voor hun samen. Van harte  gefeliciteerd. 
  
  
Opbrengst collecten 6 en 13 december  
6 december:  1e €32,70 (diaconie) en2e € 42,75 (PGE) 
13 december: 1e € 35,95 (diaconie) en 2e € 49,55 (wijkkas) 
  
Eerste collecte op 24 december: Sigrids Garden (Emmen) 
Sigrids Garden biedt een luisterend oor, advies van lotgenoten en informatie voor wie met kanker te 
maken krijgen. 
Van de ene op de andere dag kan het ineens ons leven beheersen. Zomaar, omdat we er zelf mee te 
maken krijgen of een partner of een andere naaste de ziekte heeft. De vrijwilligers van Sigrids Garden 
weten wat het is om er mee te maken te krijgen. Ineens, zonder voorbereiding. En dat is moeilijk, 
want leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Graag staan de vrijwilligers klaar voor wie dat nodig 
heeft. Helpt u mee om het werk van Sigrids Garden mogelijk te (blijven) maken? Alvast bedankt voor 
uw bijdrage.                                                                                                                                     De diaconie. 
  
Bedankt!  
Van de stichting „it Kypmantsje" hebben we weer € 1500,00 gekregen voor de kerstpakketten. We 
delen die op donderdag 24 december uit.  
Op onze rekening is in november naast de donaties van onze vaste donateurs ook een bedrag gestort 
van € 80,00 van NN.  Verder lag afgelopen zondag in de mand kerstversiering, wenskaarten en een 
gift van € 10,00. Voor al dit goeds Heel veel dank !  
In het kader van de lockdown gaan ook wij dicht na 24 december en zullen als deze periode op 19 
januari 2021 eindigt diezelfde week op vrijdag 22 januari weer beginnen met uitdelen.   
Deze beslissing hebben we genomen omdat wij medewerkers tot de risico-groep behoren. Wij 
wensen U allen een gezegend kerstfeest toe en voor 2021 veel Heil en Zegen !  

Het team van „De Helpende Hand"  
  
 

   
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  
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Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 25 december 2020 


