
De Schakel Zondag  1 januari 2023     Week 1     Jaargang 26  

  
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. 

 
 
Opbrengst collecte 24 en 25 december 2022 
24 dec.:  1e collecte  €136,60 (diaconie) en 2e collecte €83,90 (PGE) 
25 dec.: 1e collecte  €142,95 (Kinderen in de knel) en 2e collecte € 164,50 (wijkkas) 
 
Collecte 8 januari 2023 
Op 8 januari zal de 1e collecte bestemd worden voor het werk van de Helpende Hand. Al jaren delen 
zij eens per 14 dagen voedselpakketten uit aan maximaal 20 gezinnen die deze ondersteuning hard 
nodig hebben. Het zijn allemaal gezinnen of inwoners in Emmermeer, maar men hoeft geen lid van 
Ichthus te zijn om geholpen te worden met een voedselpakket. 
In deze tijd, waarin steeds meer mensen steeds meer moeite hebben om rond te komen, is dit werk 
onmisbaar. Lukt het u om een steentje bij te dragen aan deze vorm van hulp voor een medemens in 
Emmermeer? 
Hebt u zelf ondersteuning nodig? Schroom dan niet maar laat het een diaken weten, zodat we 
kunnen kijken wat we voor u kunnen betekenen.                                               Hartelijk dank, de 
diaconie. 
  
Giften 
De Wijkkas heeft het laatste kwartaal per bank  € 190,00 aan giften ontvangen: € 100,00 voor de 
wijkkas en € 90,00 voor het bloemenbusje. Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 
We hebben het geld hard nodig, de bodem van de wijkkas komt in zicht.....            Namens de 
kerkrentmeesters, Nelleke van der Kamp 
  
Vakantie ds. Gerben Kajim 
Ds. Gerben Kajim is met vakantie van 2 tot en met 8 januari. In voorkomende gevallen kunt u contact 
opnemen met de scriba, Hennie Hendriks (telefoon 619774 / scriba@ichthus-emmermeer.nl). 
  
Gespreksgroep: Wat echt belangrijk is, zingeving voor alledag 
Dit is de titel van een boekje van Karen Wassink, (dat nu niet meer in de boekhandel verkrijgbaar is), 
maar wat als leidraad zal worden gebruikt voor de gespreksgroep, die de laatste jaren vier keer per 
seizoen bijeen komt rond een bepaald thema. 
Dit boekje bevat verdieping rond zeven thema’s, met ook steeds een link naar een bepaald bijbel 
gedeelte. Het gaat om de volgende kernwoorden: aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen, 
loslaten, liefde en willen. 
De deelnemers ontvangen korte informatie rond deze woorden, waarover we dan met elkaar in 
gesprek gaan en informatie, inzichten en ervaringen delen. 



We hopen dat zowel eerdere deelnemers en ook anderen mee gaan doen. Gespreksleiding: Geert 
Renkema. 
Maximum aantal deelnemers 15 personen. Bij meer aanmeldingen wordt in overleg een tweede 
mogelijkheid geboden. Aanmeldingen via mail: geertenlenierenkema@gmail.com  of telefonisch 
640966. Graag eigen mailadres vermelden. 
Data: op dinsdagmiddagen 10, 17, 24 en 31 januari 
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur. 
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