
Zondag 19 december 2021 
Week 51 jaargang 24 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com  
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.   
***************************************************************************************************************** 
De dienst is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan kan dit via de 
website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl  U ziet daar op de “Home”  pagina de foto van 
Ichthus!  Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!)  
Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren.  
  
Begroeting:     Dhr. en mevr. Post 
Voorganger:      Ds. W. de Groot 
Organist:     Mw. G. Jongsma  
Ouderling:     Mw. E. Kemperink 
Diaken:         Mw. G. Dost 
Lector:        Mw. T. Luchies 
Koster:      Dhr. J. Schonewille 
Weekkoster:     Heren D. Warringa en A. de Jonge 
 
Agenda: 
Di: Kerstviering in Heidehiem, voorgangers: 
ds. G. Kajim, ds. J. de Valk, mw. J. Keim en dhr. Frans de Boer Knegt.  
Organist: R. Elling, fluit: Iena Pals 
Do:   9.00 uur: Interieurverzorging: team 5 
Vrij: Schakel vouwen:: N. van der Kamp 
        Schakel bezorgen: Mw. A. Knigge 
Komende diensten: 
24 december, kerstavond 19.30 uur gezamenlijke dienst met de Kapel, via kerkomroep van de Kapel 
te beluisteren. 
25 december ds. J. de Valk-Boerma 
26 december Mw. J. Keim-de Wit 
  
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht  worden naar:  
Mw. B.A. Kip-van Oosten (Zorggroep Weidesteyn, Dr. G. H. Amshoffweg 4 
Afdeling Atalanta, Kamer 533, 7909 AA Hoogeveen) 
en mw. M. Eggen-Penninga    
  
Bedankjes 
-Mijn oprechte dank voor het prachtige boeket bloemen die ik kreeg op zondag 5 december. Het voelt 
goed als je niet vergeten wordt. Een hartelijke groet van Mw. G. Andringa. 
  

-Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, kaarten en telefoontjes die wij van de Ichthus gemeente 

hebben ontvangen. Vriendelijke groet T. en W. Bakker   

Bericht van overlijden van: 
Mw. Elsien (Elsje)  Barelds-Otter, geboren 31 augustus1931 en overleden 6 december 2021  
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Wij wensen de  familie heel veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd. 
Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks-Niers, scriba  
 
Oudjaarsdienst voor hele PGE online 
De dienst op oudejaarsdag is dit jaar een dienst voor de hele Protestantse gemeente van Emmen. Het 
zal een online-dienst zijn vanuit de Ichthuskerk om 19.30 uur. Ds. Gerben Kajim zal voorgaan. De 
dienst is te volgen via de website van Ichthus: www.ichthus-emmermeer.nl. Allen van harte welkom 
om mee te kijken en luisteren! 
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Kerstnachtdienst online vanuit de Kapel 
Zoals we in de vorige Schakel al schreven, zal de kerstnachtdienst een online-dienst zijn. In verband 
met het verlengen van de avond-lockdown zullen er geen mensen in de dienst aanwezig zijn. Het zal 
een gezamenlijke dienst zijn met Kapel en Opgang, vanuit de Kapel. De dienst begint om 19.30 uur. 
Zanggroep ZinQ zal aan de dienst meewerken. Ds. Rob Wijnsma en ds. Gerben Kajim zijn de 
voorgangers. De dienst is te beluisteren en bekijken via Kerkomroep.nl. 
 
Giften 
Via Mevrouw P. Moorlag mochten we een gift van € 20,00 voor de wijkkas ontvangen van een 
bewoonster van de Zuidermarke. 
Hartelijk dank hiervoor! 
  
Gespreksgroep Bijbelse miniaturen                                                                                                     
Ook dit jaar organiseren we vanuit Ontmoeting en Inspiratie weer een gespreksgroep. 
Het afgelopen jaar kwam een groep gemeenteleden bijeen om te spreken over het boekje Bijbelse 
miniaturen van dominee Carel ter Linden. We beperkten ons toen tot een selectie van verhalen uit 
het Oude Testament. Het komend jaar gaan we op verzoek van de deelnemers verder met dit zelfde 
boekje en dan met enkele verhalen uit het Nieuwe Testament. 
In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen 
boodschappen zien van oude bijbel verhalen. Het gaat over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach 
Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus. We lezen en bespreken vooral de verhalen 
over het leven van Jezus. Bekende verhalen dus waarbij we als deelnemers aan de gespreksgroep 
samen met Ter linden nagaan of en hoe deze verhalen ook nu nog van betekenis zijn voor ons leven 
en de wereld van vandaag. En daarmee zijn het verhalen voor nu. 
Carel ter Linden zegt het zo: ‘Bijbelse verhalen zijn geen verslagen van bepaalde gebeurtenissen. Het 
gaat ons om verborgen boodschappen in verhaalvorm, waarmee men elkaar in het oude Israël in 
moeilijke tijden bemoedigde, bouwstenen voor het leven die vaders en moeder aan hun kinderen 
meegaven’.  
Door samen enkele van de Bijbelse ‘miniaturen’ te lezen, onze eigen gedachten daarover uit te 
wisselen en in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren en te bemoedigen. 
We komen vier dinsdagmiddagen bijeen in Ichthus  van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur. NB Wanneer 
deelnemers alleen ’s avonds kunnen, kan er in overleg uitgeweken worden naar avonden. Ook is het 
mogelijk om bij voldoende belangstelling voor de ‘middengroep’ een tweede groep te starten in de 
avonduren. Ook deelnemers uit andere wijken zijn welkom. 
Data: 11, 18 en 25  januari en 1 februari 
Gespreksleiding: Geert Renkema) 
We beginnen de eerste keer met de Inleiding van het boekje. Daarna gaan we verder met de verhalen 
over Jezus en we nemen enkele hoofdstukjes te beginnen met hoofdstuk 47. We bepalen dan samen 
welke verhalen we de drie keren erna centraal gaan stellen. 
 Het is handig wanneer u bij deelname het boekje in bezit heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
We houden ons aan de Coronaregels en hopen en verwachten dat de bijeenkomsten doorgang 
kunnen vinden. Mocht dat niet het geval zijn, dan informeren we de deelnemers. 
Aanmelding via de zuil in de hal van Ichthus of mail aan: jlboeijenga@outlook.com 
of via: geertenlenierenkema@gmail.com 
DOET U OOK MEE? 

  
Collectemunten 
In de maand november 2021 was de inflatie in Nederland 5,2 %.  
Ook de kerk ontkomt niet aan de waardevermindering van het geld. Alles wordt duurder, 
daar ontkomen we niet aan en de kerk heeft daar ook last van. 
Tot nu toe gebruikten we nog de groene collectemunten van € 0,60. Vanaf 1 januari 2022 
zijn die niet meer verkrijgbaar en verkopen we alleen nog de RODE collectemunten ad € 
1,00 en de GELE collectemunten ad € 2,00 Deze kunt u nog steeds bestellen via onze 
website www.pgemmen.nl of op het kerkelijk bureau afhalen. 
U kunt ze ook halen bij N. v.d. Kamp, Walstraat 49. 
De groene collectemunten die u nog hebt kunt u gewoon opgebruiken in de collectes. 
Gerrit Jan Hietland, Kerkelijk Bureau  
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OP DE SITE VAN DE PG EMMEN VOLOP AANDACHT VOOR ADVENT EN KERST. 
We zitten midden in de Adventstijd en zijn op weg naar het Kerstfeest. Op de website van de 
Protestantse Gemeente Emmen is hier volop aandacht voor en u kunt dan ook het volgende daar 
vinden: 

• Muziek hoort helemaal bij Advent en bij het Kerstfeest. Deze week op de site een heel 
bijzonder Adventsconcert vanuit de Frauenkirche uit Dresden. Met werken van Händel, 
Haydn, Tsjaikovski en Mozart. En dat met prachtige opnames van deze bijzondere kerk. 

• En dan hebben we een wel heel bijzondere vertelling van het kerstverhaal en de geboorte van 
Jezus. Zoals u het nog nooit gezien hebt. Verteld en uitgebeeld door kinderen uit een van 
de projecten van Compassion Nederland in Kenia. Echt heel bijzonder. 

• Ook is er een 'Kyrie Eleison'. Heer, heb genade. Ontferm U Heer. Betekenis volle woorden die 
we het hele jaar gebruiken. En zeker ook in de Adventstijd. De tijd dat we op weg zijn naar 
het licht van het Kerstfeest. Elske DeWall zingt en vraagt die ontferming voor eigenlijk 
iedereen en ook voor Maria en Jozef.   

• En dan is er de agenda rondom de kerst en de vieringen. Door ‘corona’ is het onzeker of 
diensten en vieringen doorgaan of juist niet. We proberen op de site u steeds de laatste 
stand van zaken te laten zien. 

• Het adres van de website is www.pgemmen.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
N. v.d. Kamp tel. 640035  Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                             
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. 
Kopij vóór 24 december 
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