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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. 
 
 
 
 

Zondag 27 december zal de dienst een andere vorm hebben dan normaal, namelijk een 
wandeldienst, voor deze keer dus een After-christmas-walk. Een dienst die al wandelend (in 
tweetallen of met meerderen uit één huishouden) gevierd kan worden aan de hand van een liturgie, 
berichten en filmpjes op Whatsapp. Deze dienst vertrekt niet vanuit Ichthus, maar vanaf uw eigen 
locatie en ook op uw eigen tijd. Wilt u meedoen aan deze dienst en de Whatsapp berichten (liturgie, 
filmpjes, gespreksonderwerpen) ontvangen, dan kunt u een mail sturen met daarin uw mobiele 
nummer, naar g.c.kajim@hetnet.nl, of een appje naar 0630546911. U ontvangt dan uiterlijk op 26 
december de liturgie en filmpjes via Whatsapp om de wandeldienst in uw eigen tijd te kunnen lopen. 
Als u een wandelmaatje zoekt, laat ook dat weten via g.c.kajim@hetnet.nl, dan wordt u aan een 
ander gekoppeld die ook een maatje zoekt. U kunt met uw wandelmaatje dan een vertrektijd en 
vertrekplaats afspreken. Voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk ook terecht bij ds. Gerben 
Kajim. Ik wens ons allemaal veel wandeldienst-inspiratie en plezier!  
 
  

Agenda 
Do: 13.30 uur Schakel vouwen: fam. Altena en mevr. Strootker 
Do: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. G. Venema 
 
  

Komende kerkdiensten 
Op 3 januari 2021 om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim.  
 

Kerstboom  
Slechts zo'n 36 mensen hebben de kerstboom in het echt kunnen bewonderen daarna waren de 
diensten alleen toegangkelijk voor de ambtsdragers en het koortje alsmede de mensen van de video 
en muziek/beamer.  
Gelukkig kunt U wel meegenieten tijdens de uitzendingen want hij staat op het lithurgisch centrum. 
De jeugd heeft het weer prachtig versierd. Bedankt!  
Ook dit jaar is de boom geschonken door de Boekenmarktcommissie.  
 
  

Vakantie ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma 
Van 26 december tot 3 januari heeft Janneke de Valk vakantie   
en van 4 tot en met 11 januari Gerben Kajim. Zij nemen waar voor elkaar. 
Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een mooi, gezegend nieuw jaar met meer vrijheid!   



  

Het licht van kerst 

Wanneer het in het Oosten daagt, 
Uw licht ons door de wereld draagt, 

het donker is geweken, 
wij stil met U gaan spreken 
in onze eigen moedertaal 

want U verstaat ons allemaal, 
dan zingen wij door U gered 
U hebt ons in Uw licht gezet, 
Vredevorst van Uw domein, 
wil eeuwig onze Koning zijn.  

(Coby Poelman-Duisterwinkel) 
  
  
 

   
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij woensdag 17.00 uur   Kopij voor 5 februari 2020 


