
Zondag 26 december 2021 
Week 52 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.  
 
Betreft: coronamaatregelen voor de komende diensten.  
Beste gemeenteleden,  
Het zal u niet ontgaan zijn, dat de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn en dat deze gelden tot 
14 januari 2022.  
De PKN adviseert om gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal uit te zenden 
en mee te maken. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk de dienst fysiek mee te maken, 
bijvoorbeeld als u niet beschikt over de mogelijkheid om online mee te vieren. 
Namens de kerkenraad wens ik u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2022.  
Hennie Hendriks, scriba  
 
  
Voorganger:      Mw. J. Keim-de Wit 
Ouderling:     Mw. A. Wubs 
Diaken:         Mw. F. Boerhof 
Lector:      Mw. G. Venema 
Koster:      Dhr. J. Post 
Weekkoster:     Heren F. Knigge en J. Post 
  
Agenda: 
Do:  9.00 uur: Interieurverzorging: team 6 
Vrij: Schakel vouwen: dames I. Pals en E. Veerbeek 
 Schakel bezorgen: Mw. G. Venema 
  
Komende diensten (online) 
31 december dienst 19.30 uur,  voorgangers: ds. G. Kajim en ds. R. Wijnsma 
2 januari dienst 10.00 uur,  voorganger: Mw. J. Keim-de Wit 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente  
gebracht  worden naar mevrouw J. Feitsma-Dokter. 

  
 

 
 
 
 
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! 
 
 
Opbrengst collectes: 
12 december  1e collecte € 83,30  2e   € 74,40 
19 december  1e collecte € 60,40  2e   € 75,70 
  
Meeleven: 
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Mevouw Bonnie Kip-van Oosten is gevallen en heeft haar heup gebroken. Het gaat redelijk goed met 
haar. De verwachting is dat ze rond de zeven weken moet revalideren in Zorggroep Weidesteyn, Dr. 
G. H. Amshoffweg 4,  Afdeling Atalanta, Kamer 533, 7909 AA Hoogeveen. 
 
-Mevrouw. M. Eggen-Penninga (Boksdoorn 22)  is gevallen zij gaat tijdelijk voor revalidatie naar: 
Verpleeghuis “Boshof “  Beilerstraat 38,  9401 PM Assen. 
 
Verhuizing: 
De heer H. Oving en mevrouw L. Oving-Kramer (Klokkenslag 313) laten weten dat zij onlangs zijn 
verhuisd naar de Oostermarke, Veenkampenweg 136 7822 GW Emmen. 
 
Giften: 
De wijkkas mocht het 4e kwartaal per bank € 475,00 voor de wijkkas ontvangen en € 130,00 voor het 
bloemenbusje. 
Alle gevers worden hierbij hartelijk bedankt. 
Namens de kerkrentmeester, Nelleke van der Kamp  
 
Helpende Hand: 
-We ontvingen van NN via Hennie Hendriks een gift van € 50,00 voor de Helpende Hand.  
Hartelijk dank! 
-Vanuit de Pauluskerk mochten we heel wat producten ophalen en een paar enveloppen  
met inhoud ad € 65,00 . Verder vanuit Ichthus nog toiletartikelen en via mevr. Keim via NN een gift van 
€ 50,00. 
Dan kon ik van iemand hier op Erica ook een tas met producten en een doos Vega producten van AH 
meenemen. Zelfs hier weten ze me te vinden voor de Helpende Hand. Heel erg fijn. 
Voor al deze giften en gaven heel veel dank ! 
Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe. Het team van "De Helpende Hand " 
 
Uitstel gespreksgroep over Bijbelse miniaturen  
Helaas kunnen de in januari geplande  bijeenkomsten van de gespreksgroep over Bijbelse miniaturen 
geen doorgang vinden. We hopen dat het in april wel kan en zullen u dan opnieuw uitnodigen. 
 
Wandkleden: 
De mooie wandkleden van kerst die nu in de kerk hangen zijn door Gé van Engen gemaakt, de 
andere kleden die er dit jaar hebben gehangen door Ginie Pinkster.  
Wij zijn hier als kerk erg blij mee en willen de dames daarom heel hartelijk danken dat wij de kleden in 
bruikleen mogen hebben.  De kerkenraad. 
  
 Vakantie ds. De Valk-Boerma en ds. G. Kajim 
Janneke de Valk-Boerma heeft vakantie van 26 december tot en met 2 januari. Gerben Kajim heeft 
vakantie van 3 tot en met 9 januari.  U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met de scriba, 
Hennie Hendriks   
Wij wensen iedereen een fijne tweede Kerstdag en een hoopvol nieuwjaar toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
Iena Pals tel. 618687  Kopij voor donderdag 17.00 uur.                                                                                                          
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                             
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. 
Kopij vóór 21 januari 
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