
De Schakel Zondag  11 december 2022     Week 50     Jaargang 25  

  
De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u 
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl op 
de thuispagina. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan 
pas een paar uur na de dienst. 
 
Begroeting:  Mevr. D. Baas 
Voorganger:    Ds. P.E.G. Wiekeraad 
Organist:  Mevr.  G. Jongsma 
Ouderling:   Mevr. J. Keim 
Diaken:  Mevr.  F. Boerhof 
Lectrice/lector: Mevr.  I. de Jonge 
Koster:   Dhr. J. Schonewille 
Weekkosters:  Dhr. F.Knigge en dhr. J. Post 
  

Agenda 
Ma:    19.00 uur Ichthuskoor 
Wo:   12.30  uur  Kerstvering oudere gemeenteleden  
Do:    9.00 uur Interieurverzorging: dames A. van Vondel, G. Venema, G. Berends  

en T. Groenwold 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. G. Wanders 
  

Komende kerkdiensten 
Op 18 december in Ichthus om 9.00 uur met ds. J. de Valk-Boerma. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
mevr. Eggen-Penninga.  
 
Bedankt 
Verrast was ik door een mooie bos bloemen van onze Ichthus-gemeente. Dank je wel.                                                     
                                                                                                                                Jannie Schonewille-Bril 
  
Giften 
Ontvangen via mevrouw G. Venema van NN een gift van € 50,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank 
hiervoor! 
 
Opbrengst collecten van 27 november en 4 december 
27 november: 1e collecte € 74,80 (NBG) / 2e collecte € 63,85 (wijkkas)  
4 december:  1e collecte € 49,10 (diaconie) / 2e collecte € 52,10 (PGE) 
  

Verhuisd 
Mevr. A Baas-Boers is verhuisd naar Vossepad 364 (7822 BG Emmen) 
  

 
 



Kerstmiddag: 14 december  
Er is een kersmiddag voor onze oudere gemeenteleden op 14 december aanvang 12.30uur. Wij 
beginnen met een heerlijke warme maaltijd en daarna de kerstviering met als thema „Verlangen” 
Neem gerust een vriend of vriendin mee U kunt zich opgeven voor 12 december bij Gré Venema 
(telefoon 615291).                                                                                Met vriendelijke groet, de Diaconie 
  

Mededeling van overlijden 
Henk Altena, geboren 23 april 1938 en overleden 21 november 2022. 
De dankdienst is gehouden in Ichthus op vrijdag 25 november 2022. 
Willem ter Veen, geboren 9 april 1941 en overleden 26 november 2022. 
De afscheidsdienst was op woensdag 30 november 2022 in het crematorium te Emmen. 
We wensen de familie van Henk en Willem veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd.  
                                                                            Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks-Niers (scriba) 
  

Koffie-ochtenden – Hulp gevraagd 
Iedere woensdagochtend komt er een aantal mensen bijeen beneden in de Zeihuuv om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en met hulp van een aantal mensen is dit mogelijk. 
Het is steeds gezellig en we weten dat de mensen die aanwezig zijn, graag blijven komen. En zo 
langzamerhand wordt het groepje groter. 
We hopen dat we ook nu weer in de maanden januari en februari hulp genoeg kunnen krijgen zodat 
we door kunnen gaan met onze wekelijkse koffie ontmoetingen. 
Er ligt een nieuwe lijst op het tafeltje in de hal. Opgave per mail mag ook  geawarringa@planet.nl. 
In verband met de kerstbijeenkomst woensdag vervalt de wekelijkse koffie-ontmoeting op 14 
december. De week daarna is Iedereen weer van harte welkom in de Zeihuuv,  om vrijblijvend even 
binnen te lopen om „een bakkie te doen”. 
Het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden. 

Met de voorganger om tafel rond de kerkdienst 
In het programmaboekje van Ontmoeting en Inspiratie heeft u onder meer kunnen lezen van het 
volgende initiatief: Meepraten over een kerkdienst. Wat is mooi? Wat slaat niet aan? Hoe kan het 
anders? 
Gerben Kajim en Janneke de Valk bieden u, jou de gelegenheid om rond een kerkdienst als gemeente 
en voorganger in gesprek te gaan. Om te beginnen in de vorm van een nabespreking van een dienst 
die de voorgaande zondag gehouden is. 
De eerste keer, dinsdag 4 oktober, was de nabespreking van een dienst van Gerben. De volgende 
keer is dinsdag 20 december. Janneke nodigt u, jou uit op om met haar de dienst van 18 december na 
te bespreken, ook van 11.00-12.30 uur in Ichthus. 
Zo hopen we dat we samen nog meer bij de diensten betrokken raken dan we nu al zijn. Opgave van 
tevoren is niet nodig. Loop rustig binnen! 
  
Spoor van Licht: 15 december in en rondom De Grote Kerk  
Volg op 15 december een Spoor van Licht van 18 uur tot 22 uur. Donderdagavond 15 december is de 
Grote Kerk in Emmen geopend en verlicht met kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een 
lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te staan bij wat er van binnen bij je 
leeft, bij wat er in de wereld speelt. Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor, is daartoe 
ook gelegenheid. Rond de kerk zijn er mensen die u uitnodigen en een lichtje meegeven. De deur 
staat open. Wees welkom. Voor wie of wat steek jij een kaarsje aan? 



Uitnodiging Kerstinloop op 25 december 2022 
Omdat er op feestdagen geen koffiedrinken is, organiseren we op  Eerste Kerstdag, een kerstinloop in 
de „Zeihuuvzaal”. Hiervoor nodigen we iedereen uit die Kerst liever met anderen viert dan alleen! 
U/jij bent van harte welkom!  Na de dienst drinken we koffie/thee en daarna eten we met elkaar. 
Graag vooraf opgeven bij Nelleke van der Kamp ( telefoon 640035 of 06-37457281 / email  
nelleke0501@gmail.com) zodat we weten op hoeveel personen wekunnen rekenen. 
Graag tot dan en met een hartelijke groet,namens de kerkenraad, Nelleke van der Kamp en Iena Pals. 
  
Contactpersonen kunnen kerstattenties ophalen 
Op zaterdag 17 december tussen 10.30 uur en 11.30 uur kunt u in de Zeihuuvzaal weer de 
kerstattenties ophalen voor uw wijk. Deze kunnen dan tegelijk met het kerkblad Op Weg in de week 
daarna bezorgd worden. Eventueel zondag 18 december na de dienst van 9.00 uur is er ook nog 
gelegenheid om het op te halen. 
Kunt u de kerstattenties niet ophalen of bezorgen, laat dat dan even weten. Bel 0591-377460 en 
spreek de voicemail in of mail naar m.lamens@hetnet.nl.Alvast weer bedankt voor uw mede-
werking.                                                                                           Namens de diaconie, Marjan Hut 
  

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor  30 december 


