
De Schakel Zondag  25 december 2022     Week 52     Jaargang 25  

  
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. 
 
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. A. Sijbom en mevr. D. Baas 
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  D. Swama 
Ouderling:   Mevr. H. Hendriks 
Diaken:  Mevr.  F. Boerhof 
Lectrice/lector: Mevr.  T. Luchies 
Koster:   Dhr. J. Venema 
Weekkosters:  Dhr. en mevr. Venema    
  

Agenda 
Wo:   10.00  uur  Koffieochtend in de Zeihuuvzaal / koffie schenken  Gea Warringa  
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. S.R. Pals 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: mevr. R. Lanting 
  

Komende kerkdiensten 
Op 31 december in De Kapel om 19 uur met mevr. Heleen Hornstra.   
Op 1 januari 2023 in Ichthus om 9.00 uur met ds. G. Kajim. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar   
mevr. Jager.  
 
Huwelijksjubileum 
Donderdag 29 december zijn dhr. R. Hoving en mevr. M. Hoving-Reurink (IJspoorweg 33, 7814 XA 
Weerdinge) 50 jaar getrouwd. 
De Ichthusgemeente wil hen hiermee  feliciteren en wensen hun samen nog vele  gezegende jaren. 
  
Giften 
Ook deze maand ontvingen we giften vanuit onze gemeente voor de Helpende Hand. Twee 
gemeenteleden doneerden elk 50 euro waarvoor dank. Ook dank voor de gift van 50 euro vanuit de 
Pauluskerk. 
We hebben mede daardoor voor de kerst weer 21 gezinnen blij kunnen maken met een rijk gevuld 
voedselpakket. En door een donatie van onze vaste donateur konden we de gezinnen extra verrassen 
met een kerstpakket. 
Namens het team van de Helpende hand allemaal goede feestdagen gewenst. 
Opbrengst collecten van 11 en 18 december 
11 december: 1e collecte € 53,70 (diaconie) / 2e collecte € 39,00 (PGE)  



18 december:  1e collecte € 15,50 (diaconie) / 2e collecte € 14,55 (PKN) 
  

Koffieochtend  
Ook komende woensdag staat vanaf 10:00 uur de koffie/thee weer klaar beneden in de Zeihuuvzaal. 
Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend even binnen te lopen om. 
  
Vakantie ds. Janneke de Valk 
Ds. Janneke de Valk is met vakantie van 26 december tot 2 januari. In voorkomende gevallen kunt u 
contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks (tel. 619774 / scriba@ichthus-emmermeer.nl) 
Fijne kerstdagen en een mooi nieuwjaar! 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsdienst 
Beste gemeenteleden, zondag 1 januari hebben wij een „vroege” dienst. We willen u graag 
uitnodigen voor deze dienst. Vanaf 8.45 uur staat de koffie/thee klaar en is er de gelegenheid om  
elkaar een goed nieuwjaar te wensen. En om 9.15 uur beginnen we het jaar met een korte dienst. 
Iedereen is van harte welkom en wij begroeten u/jou graag zowel bij de koffie/thee als in de dienst. 
                                             Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, Hennie Hendriks (scriba) 
  
Gezellig oudjaar met oliebollen en kniepertjes: 29 december 2022 
Het is vandaag Eerste Kerstdag en ook het begin van een bijzondere week tot de jaarwisseling. 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 en 16.30 uur in de Opgang. Iedereen (echt iedereen, jong en oud) van harte 
welkom.  
 
Let op! 
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om de kerstinloop door te laten gaan. 
  

     Koning Jezus is geboren 

    Ere zij God 

    Redder voor mensen  

    Stralende morgenster 

   Telg van David 

  
 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

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

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor  30 december  


