
Zondag 18 december  2022 
Week 51 jaargang 25 
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 vandaag om 9.00 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.                                                                    
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.  
www.ichthus-emmermeer.nl          
********************************************************************* 
Begroeting:  Dhr. en mw. Fransen 

Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 

Organist:  Mw. N. v.d. Leest 

Ouderling:  Mw. A. Wubs 

Diakenen:  Dames: G. Dost, J.  Fransen, G. Venema, M. Hut 

Lector:  Mw. J. Fransen 

Koster:  Dhr. J. Post 

Weekkoster:  Dhr. R. Wanders 

  

Agenda: 

Ma:  19.30 uur: Ichthuskoor 

Di:   14.15 uur: Dienst in Heidehiem, kerstviering m.m.v. alle voorgangers, organist: R. Elling 

Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend 

     Gastvrouw: Mw. Gea Berends 

Vr:   13.30 uur: Schakel vouwen: Iena Pals en Nelleke van der Kamp 

Vrij: Schakel bezorgen: Dhr. D. Warringa 

  

Komende diensten:  

24 december 19.30 uur: Ds. G. Kajim 

25 december 10.30 uur: Ds. G. Kajim m.m.v. Ichthuskoor 
  
 

 De bloemen mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar: 
  

 
 

 Mevrouw E. Bal-Otter 
 
 
 
 

  
 
Collecteafkondiging: PKN  Jong Protestant 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Het kerstverhaal spelen en beleven. Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en 
Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden 
zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een 
spel van Jong Protestant , de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk kruipen 
jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een 
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uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te ervaren. Jongeren doen opdrachten, 
lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren 
doen elk jaar hier aan mee. 
Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Hartelijk dank! 
 
 

                        KOFFIE-OCHTENDEN 

Elke woensdag 10 –11 uur, kerkgebouw Ichthus,  

iedereen is welkom 
 
 
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.  Plaats: 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! 
 
Uitnodiging Kerstinloop:  
Omdat er op feestdagen geen koffiedrinken is, organiseren we op 1e 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 voor woensdag 21 december bij Nelleke van der Kamp, tel. 
640035 of 06-37457281 mailadres: nelleke0501@gmail.com zodat we weten op hoeveel 
personen we kunnen rekenen.  
Graag tot dan en met een hartelijke groet,  
Namens de kerkenraad, Nelleke van der Kamp en Iena Pals.  
 
Verhuizing: Mevrouw A. Baas-Boers (Nijkampenweg, Meerstede) is verhuisd naar 
Heidehiem, Vossepad 364, 7822 BG Emmen 
  
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 medewerking. 
  
Helpend Hand 
Op onze afrekening van november mochten we weer een bedrag ontvangen van de 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. 
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Het was € 1058,77 de opbrengst van de avondmaalcollectes. 
Wij hebben de diaconie hiervoor persoonlijk bedankt. 
Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe en Heil en Zegen voor 2023. 
Het team van "De Helpende Hand " 
 
Hulp gevraagd 
Ook in het nieuwe jaar willen we graag weer doorgaan met de woensdagochtend koffie-
ochtenden. We vragen daarvoor per keer iemand die de koffie wil schenken en na afloop 
weer alles afruimen. 
Er ligt een nieuwe opgave lijst op het tafeltje in de hal.  
Opgave per mail ook. geawarringa@planet.nl 
We hopen dat we ook nu weer voldoende hulp krijgen zodat we door kunnen gaan met deze 
wekelijkse ontmoeting. 
  
Foto’s kerstmiddag 14 december 
Op deze middag zijn een aantal foto’s gemaakt, deze zijn te zien op de website achter het 
linkje foto’s www.ichthus-emmermeer.nl 
Ook op de Scipio Kerk App zullen ze geplaatst worden. 
 
Cantorij Zuiderkerk Nw. Amsterdam en Kapella Vocale nodigen u uit voor: 
A Festival of Lessons & Carols. 
Zondag 18 december om 16.00 uur in de Kapel in Emmen. 
(De kerk is open vanaf 15.30 uur.) 
m.m.v.: Orgel: Roy Pruisscher, trompet: Arnoud Meijers,  
lezingen: Ds. G. Kajim, Gerda van Vliet en Willy Misker. 
Gratis entree. Vrije gift is welkom! 

 
Gezellig oudjaar met oliebollen en kniepertjes - donderdag 29 december in de Opgang. 
Eind december vorig jaar zaten we nog midden in de Coronatijd en konden we elkaar niet 
ontmoeten. Dit jaar kan dat gelukkig wel weer en daarom van harte uitgenodigd om op 
donderdag 29 december naar de Opgang te komen om buiten te genieten van een oliebol of 
appelflap en binnen van een kopje koffie of thee met ter plekke gebakken kniepertjes. De 
week tussen kerst en de jaarwisseling is voor veel mensen een bijzondere periode en zeker 
een moment om andere mensen te ontmoeten. Op de 29e kan dat tussen 13.30 uur en 
16.30 uur in de Opgang. Tevens is dit een mooie mogelijkheid om mensen van de  
PG EMMEN ZUID te ontmoeten. Iedereen (echt iedereen, jong en oud) van harte welkom. 
 

 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                            
Iena Pals. tel. 618687  Kopij voor donderdag 17.00 uur                                                                                                        
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                                                             
E-mail: Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 30 december. 
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