
Ichthus, iets over de geschiedenis van dit gebouw                

 
De wegen in het drooggevallen gebied van de Emmermeer waren eerst nog vooral zandwegen, de 
Meerstraat, Haagjesweg,  Walstraat en de Nijkampenweg. 
De Warmeerweg bestond al veel langer als doorgaande zandweg van Valthe naar Emmen, langs de 
oostelijke oever van het meer. 

 

 

De Walstraat  
De groentewinkel van Kleefman, waar in de kamer de  
eerste  kerkelijke activiteiten plaats vonden 

Langs deze wegen werden in de twintiger jaren van de vorige eeuw woningen gebouwd en aan het eind 
van de Warmeerweg kwam er de groentewinkel van de familie Kleefman. Er werden in de wijk Emmermeer 
ook nog een aantal plaggenhutten bewoond en aan de Odoornerweg was het woonwagencentrum 
ontstaan. 

In de voorkamer van de familie Kleefman aan de Warmeerweg vonden de eerste “kerkelijke” activiteiten 
plaats: een zondagschool, die door zo’n 25 kinderen trouw bezocht werden. 
 
In 1936 voldeed de kerkenraad aan het verzoek van de evangelisatiecommissie om aan de Warmeerweg, 
bij de huidige Haddersstraat een lokaaltje te stichten, zodat de familie Kleefman verlost werd van de 
moddersporen van de klompjes. 
Dit lokaaltje was hoofdzakelijk bestemd voor evangelisatiedoelen  voor bewoners uit Emmermeer, Valthe, 
Weerdinge, Klijndijk en Odoorn. 
Met de bouw van dit lokaaltje begon de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Emmermeer 
 
Omdat in 1941 het zielental van de Gereformeerde Kerk in Emmen gestegen was tot boven de 1300 en het 
kerkgebouw aan de Wilhelminastraat, de Zuiderkerk daarom te klein werd, werd besloten  om ook in 
Emmen-Noord een tweede kerkgebouw te bouwen. 

  

 
  

Het noodkerkje aan de Heidelaan 



Een bouwterrein aan de Heidelaan werd door een broeder gratis ter beschikking gesteld. 
 
In Twente stond een loods te koop en deze zou kunnen worden omgebouwd tot noodkerk. 
De loods werd vervolgens gekocht en werd verbouwd tot kerkgebouw. Op de eerste Kerstdag 1941 kon 
deze Noorderkerk in gebruik worden genomen.  
 
Het lokaaltje van de Warmeerweg dat nu was vrijgekomen, werd overgebracht naar Zuidbarge, om daar als 
vergaderlokaal dienst te doen. In verband met houtschaarste ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog 
kon men daar geen nieuw gebouw plaatsen. In 1950 werd het lokaaltje vervangen door een stenen gebouw 
en het vroegere evangelisatiegebouwtje is nog zo’n 50 jaar in gebruik gebleven onder de naam ”De 
Rietbarge” 
 
Deze  Noorderkerk werd door de bevolkingsgroei van Emmermeer te klein en daarom werd in 1949 
besloten uit te zien naar een groter perceel grond in de wijk Emmermeer, omdat de plaats aan de 
Heidelaan voor een toekomstig kerkgebouw niet geschikt geacht werd.  
In 1950 had men eerst een terrein op het oog op de hoek van de Meerstraat en de Harm Smeengestraat.  
Later was een perceel grond beschikbaar op de hoek van de Meerstraat/Walstraat en dit terrein leek 
geschikt voor de bouw van een vergadercentrum met kerkgebouw.  
 
De plannen konden verder ontwikkeld worden en in afwachting van deze kerkbouw kon in 1950 de 
beschikking worden verkregen over de kantine van de Bendienfabriek aan de Weerdingerstraat, om daar 
de kerkdiensten te houden. 
 
De huisvesting in Bendien duurde 5 jaar. 

Kerstfeest in de Bendienfabriek, klik op de foto voor een vergroting 

 Klik hier voor uitleg logo 

  

De Noorderkerk werd verkocht aan de gemeente voor  5500, de grond die in bezit was werd verkocht aan 
de Christelijke BLO school. ( later de Dennenschool.) 
 
De aanbesteding van het nieuwe vergadercentrum, waarvoor een aparte stichting werd opgericht, vond 
plaats op 14 februari 1954 en op woensdag, 6 april 1955 kon het gebouw, dat was ontworpen door de 
architect H.Eldering uit Leeuwarden,  worden overgedragen worden aan deze “Stichting tot behartiging van 
Christelijke belangen in Emmen.” 
 
De zondag daarop, 10 april werd de boven het vergadercentrum aanwezige kerkzaal in gebruik genomen. 
De kerk had op voorstel van ds. Ypma de naam Ichthus gekregen, hetgeen betekent: Jezus Christus, Zoon 
van God, Redder, Verlosser.  

  

http://www.ichthus-emmermeer.nl/geschiedenis/ichthus/uitleglogogereformeer.htm
http://www.ichthus-emmermeer.nl/geschiedenis/ichthus/fotos/fotokerstbendien.jpg


  

Boven op het gebouw staat het verlichte Hugenotenkruis. 

 

klik op de afbeeldingen voor nadere uitleg 

 
Ds H.van der Wey was voorganger in deze eerste dienst en in zijn preek deed hij de eerste oproep tot 
samenwerking van diverse kerken. 
Uitgangspunt van deze preek was de tekst uit Mattheus 16:16   (klik hier voor de tekst) 
 

  klik op de foto's voor een vergroting 

De  woonwijk Emmermeer groeide, werknemers voor de nieuwe industrieën werden voor een deel aangetrokken 
van buiten Emmen en daarvoor moesten nieuwe woningen gebouwd worden. 

Veel stedenbouwkundige uit het hele land  kwamen kijken hoe men hier bezig was om deze nieuwe woonwijk te 
ontwerpen en te bouwen. 

In dat kader van stadsvernieuwing bezocht Koningin Juliana op 18 november 1955 de wijk Emmermeer en 
daarbij werd ook het Christelijk Cultureel centrum Ichthus bezocht. 

   klik op de foto's voor een vergroting 
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Het orgel werd in 1956 gebouwd door de bekende orgelbouwer Verschuren, het orgel van Ichthus was één 
van de eerste mechanische kerkorgels van deze orgelbouwer en werd door een concert van de organist 
Willem Hendrik Zwart  op 30 november in gebruik genomen.  

klik hier voor meer informatie over het orgel 

Het  Cultureel Centrum Ichthus werd een druk bezocht zalencentrum voor Emmen; zo zijn er diverse 
filmavonden geweest, examens werden afgenomen, modeshows werden gehouden, exposities, cursussen, 
recepties en zangavonden, was er een jongerensoos, verenigingen en scholen hielden er hun 
ouderavonden, kerstfeest of koninginnefeest, andere scholen vonden er tijdelijk hun onderdak. 

De kerkzaal en de instuif van Ichthus filmzaal, theater, concertzaal, kerkzaal, stembureau, examenzaal  

   klik op de foto voor een vergroting 
  

              

            

diverse suikerzakjes van Ichthus, het Christelijk Cultureel Centrum 

  

De woonwijk Emmermeer bleef groeien, ook ten oosten van de spoorlijn werden nu veel woningen gebouwd 
en daarom werd op 15 september 1965 aan de Hagedoorn hoek Oude Roswinkelerweg het derde 
Gereformeerde  kerkgebouw van  Emmen in gebruik genomen: de Oosterkerk, later de Goede Herderkerk 
genoemd. 

http://www.ichthus-emmermeer.nl/vierenmap/orgel/het_orgel.htm
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De eerste grote renovatie vond plaats in het jaar 1978, tijdelijk werd samen met de wijk Oost “gekerkt” in hun 
kerkgebouw, de Oosterkerk.  
Het interieur van de kerk kreeg haar huidige kleuren, een nieuwe preekstoel, doopvont en avondsmaalstafel 
werd op het podium gezet en het plafond van het podium kreeg een nieuwe uitstraling door verlichting en 
het meubilair beneden werd vernieuwd. Beneden werd de inrichting ook aangepast aan de eisen des tijds. 
 

 

 

Gebouw Ichthus, in verschillende tijden en kleuren,   klik voor een vergroting op de foto 
  

Toen de verbouwing klaar was werden de beide wijken van Emmen (Oost en Noord) weer samengevoegd 
tot één wijk, die vanaf eind 28 december 1978 daarna in Ichthus haar vieringen zou houden. Op deze dag 
werd de kerk feestelijk heropend met medewerking van het Ichthuskoor met Jan van Leeuwen achter het 
orgel en tijdens die dienst werd één van de huidige organisten, Harmen Warringa , als baby van 4 weken 
oud gedoopt.  

Klik hier voor informatie over het orgel 

De Oosterkerk aan werd verkocht aan de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, die daar hun diensten gingen 
houden. Helaas werd dit gebouw in 1992 door brand verwoest. 
 
Inmiddels, sinds 20 augustus van dat jaar was ds. T Olthof predikant geworden in de samengevoegde wijk. 
Hij volgde Ds. W.Wiersinga op, die zo plotseling overleed op 31 oktober 1977. 
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Ds. W.Wiersinga 
14 december 1958-31 oktober 1977        

 
Ds. G.Olthof 
20 augustus 1978-september 1999 

Al gauw daarna kwam de samenwerking met de Hervormde Zeihuuv-gemeente op gang, eerst alleen 
besprekingen met elkaar, daarna voorzichtig eens een kanselruil, later gezamenlijke diensten in de 
zomerperiode of vieringen in de stille week.  
Al deze vormen van samenwerking  resulteerden er in dat sinds 1 januari 2000 de beide gemeentes echt 
een Samen Op Weg-Gemeente zijn geworden en dus vanaf die dag verder een gezamenlijke geschiedenis 
hebben. 

Voor het vervolg van de Protestantse Gemeente Emmen, wijkgemeente Emmermeer, vanaf 1 januari 2000- Klik hier  

 
 Groeten uit Emmen, met daarop het gebouw Ichthus 


