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Stef Bos dichtte ooit: ‘je moet van twee kanten komen, om elkaar te ontmoeten’ en even 
verderop in het gedicht: ‘…en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.’  
 
Ontmoeting is het spannendst en meest verrassend als je mensen ontmoet die zo mooi 
anders zijn dan jij bent. Dan kan er gebeuren waarvoor je bang bent, namelijk dat je echt 
geraakt wordt door die ander en misschien zelf wel verandert of andersom, dat jij een ander 
blijkt te hebben geïnspireerd of geraakt. 
Iedere keer dat je iemand ontmoet, verandert dat immers jezelf een beetje.  
Misschien iets om bang voor te zijn (en dat is helemaal niet zo erg), maar meer nog iets om 
naar te verlangen.  
Zo kunnen ontmoetingen ook enorm inspirerend zijn immers.  
 
In de programmakrant die u nu in handen hebt, is een overzicht gemaakt van activiteiten 
die de Ichthus-gemeente dit jaar aanbiedt. Activiteiten die het mogelijk maken om elkaar als 
gemeenteleden en als inwoners van Emmermeer te ontmoeten en door die ontmoetingen 
geraakt en geïnspireerd te worden.  
Iedereen is van harte welkom bij de activiteiten, juist als u verschillend bent van elkaar, als 
u van meerdere kanten komt.  
 
Wij hopen dat er voor ieder van u een aantrekkelijke activiteit bij zit.  
En dat we samen een mooi seizoen mogen hebben vol inspirerende ontmoetingen, die we 
laten gebeuren. 
 
Janneke de Valk en Gerben Kajim 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Opgave voor deelname aan activiteiten: 
  
► Via de intekenlijsten die hangen op de ronde zuil in de hal van het kerkgebouw 
► Per telefoon of e-mail bij de naam of contactpersoon die vermeld staat bij de 

activiteit 
► Wilt U vervoer naar en van Ichthus, dan mag U de contact persoon van de activiteit 

benaderen. 
► Alle activiteiten zijn inclusief koffie/thee en zijn (bijna) allemaal gratis. 
► In de maandelijkse wijkkas-collectes kan eventueel een financiële bijdrage worden 

gedaan 
 



 

Dagelijkse Bijbeltekst 
 

 
 

Dagelijks kan men op de website van Ichthus enkele verzen uit de Bijbel lezen. Iedere dag 
wordt er onder het linkje ‘Dagelijks Woord’ een nieuwe Bijbeltekst geplaatst.  

• Kijk daartoe op: www.ichthus-emmermeer.nl 
 
 

Openluchtdienst PG Emmen in het Rensenpark 
 

 
 

Ook dit jaar wordt er als start van het nieuwe seizoen direct na de zomervakantie een 
openluchtdienst georganiseerd voor alle PG wijkgemeentes en wel op D.V. zondag 2 
september a.s. aanvang 10.30 uur.  
Er is die zondag net als andere jaren geen dienst in de andere PG wijk-kerkgebouwen 
Het thema is dit jaar: “Voor de leeuwen geworpen!”.  
Je raadt het al welke plek in de oude dierentuin we deze keer gekozen hebben. Het spreekt 
tot de verbeelding om te gaan zitten waar leeuwen hebben rondgelopen!   
De muziekgroep ‘Laus Deo’ zal weer met zijn blazers de liederen die we zingen versterken 
en ondersteunen.  
Er wordt natuurlijk ook iets met de kinderen gedaan en ook de jeugd heeft haar aandeel.  
We zien er naar uit elkaar te ontmoeten in de leeuwenkuil. 
Bij slecht weer wijken we uit naar de Ichthuskerk. Dit wordt dan op vrijdag voorafgaande 
aan deze zondag bekend gemaakt via de websites van de wijk en van PG Emmen. 
www.ichthus-emmermeer.nl; www.pgemmen.nl 
 

• 2 september 2018, aanvang 10:30 uur,  

• Locatie: Rensenpark, Hoofdstraat 18, Emmen. 
 
 

Ichthus 
 

De Protestantse Wijkgemeente Emmermeer is een deel van de Protestantse Gemeente te 
Emmen. Het kerkgebouw draagt de naam Ichthus en de betekenis van deze naam vormt 
de basis van waaruit we ‘kerk’ willen zijn: het belijden dat Jezus Christus de Zoon van God 
is, onze Redder en Verlosser.  

http://www.ichthus-emmermeer.nl/
http://www.ichthus-emmermeer.nl/
http://www.pgemmen.nl/


 

 
Vanuit dit belijden proberen we ons geloof te beleven en vorm en inhoud te geven.  
 

 
 
 
Als organisatie zijn wij onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Op de verschillende pagina’s van de webpagina van de kerk is er informatie te lezen over 
onze wijkgemeente, over de kerkdiensten, over de diverse ambtsgroepen, en wat er zoal 
verder aan activiteiten of bijzonderheden zijn. 
Kijk daartoe op www.ichthus-emmermeer.nl  
 
Helaas is er niet meer automatisch elke zondag een kindernevendienst, maar we werken nu 
met een kindernevendienst op aanvraag!  
Als u met uw kinderen of kleinkinderen van plan bent om naar de kerk te komen op de 
zondag, dan kunt u dat tot en met de vrijdag voorafgaande aan die zondag melden bij Elona 
Bloemberg.  
Zij zal er dan voor zorgen dat er die zondag dan ook daadwerkelijk kindernevendienst zal 
zijn! 

• Inlichtingen: Elona Bloemberg, per mail  elonabloemberg1991@hotmail.com 
 

Gemeentevergaderingen 
 

 
 
Drie keer per jaar belegt de kerkenraad een vergadering waarin actuele onderwerpen aan 
de leden van de gemeente worden voorgelegd ter advies, informatie, overweging en/of 
beslissing.  
Zo is er elk jaar minstens één gemeentevergadering, waarin het financiële verslag van het 
afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar op de agenda staan. Ook het gesprek 
over ons geloof kan onderwerp van een gemeenteavond zijn. 
 

• De gemeenteavonden vinden plaats op : 
17 oktober 2018, 15 januari 2019, 24 april 2019, aanvang 19:30 uur. 

• Inlichtingen: Hennie Hendriks, scriba, tel. 619774 
 

 

I   èsous-Jezus 
 
C hristòs-Christus 
 
TH eòu-God 
 
U is-Zoon van 
 
S otèr-Redder/Verlosser 
 

http://www.ichthus-emmermeer.nl/
javascript:smae_decode('ZWxvbmFibG9lbWJlcmcxOTkxQGhvdG1haWwuY29t');


 

   

Ontmoetingen op  zondagmorgen 
 

 
 

Iedere zondagmorgen is er een samenkomst in het gebouw Ichthus, een viering die 
aanvangt om 10 uur. Gedurende de zomervakantie worden de diensten afwisselend in de 
Kapel (Kapelstraat 63) of in Ichthus gehouwen. 

 
Iedere zondag is er na afloop van de kerkdienst gelegenheid om elkaar in de Zeihuuv te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. In de maanden juli en augustus – 
na afloop van de kerkdiensten is dit in de Kapel of Ichthus.  

• Een prima gelegenheid om contacten te leggen of om even na te praten.  
 

 
 

Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10:00-11:00 uur de 
koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een 
gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden.  

• We hopen weer velen te mogen begroeten. 
 
 

Gebedskring 
 

 
  
Bidden is één van de belangrijkste dingen die Christenen kunnen doen. Daarom komt een 
groepje mensen uit onze gemeente regelmatig bij elkaar om door middel van gebed allerlei 
zaken voor Gods aangezicht te brengen. Zij vormen met elkaar een gebedsgroep.  
Mocht u een voorbede willen voor iets, waar u mee zit, tegen op ziet òf dankbaar voor bent,  
geef het dan aan ons door. Dit kan natuurlijk ook altijd via de predikant of een ouderling. 
Alle verzoeken om een gebed, van welke aard dan ook, worden vertrouwelijk behandeld. 



 

 
“ Als een zorg te klein is om tot gebed te maken, is ze ook te klein om tot een last te zijn.” 
 

• Een ieder is van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze gebedsavonden, die 
doorgaans om de 2 weken op de maandag van de oneven weken plaatsvinden bij 
iemand thuis of in Ichthus, 19:30 uur. 

• Contactpersoon van de gebedsgroep: Annelies Alons, tel. 618659 
 
 

Gemeentedagtocht Ichthus, 20 september 2018 
 

 
  
Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente-dagtocht te maken. We hebben 
inmiddels een mooie route uitgekozen. 
De invulling van de dag blijft geheim, maar we kunnen wel zeggen dat onze eigen organist 
Pieter Flens weer mee gaat, dus hij zal vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel 
kruipen, de Ichthussers zingen immers zo graag. Ook onze beide predikanten gaan weer 
mee.   
We hopen en verwachten, dat de deelnemers met veel goede indrukken en een volle maag 
aan het einde van de dag weer naar huis gaan.  
De kosten zijn € 45,00 als de bus vol komt. Gaan er minder mee, dan zal de prijs verhoogd 
worden, want de bus moet met elkaar betaald worden. Dit is inclusief een verrassing, lunch 
en afsluitend diner. 
 

• Datum: 20 september 2018 

• Opgave kan bij Jantina Strockmeijer, tel 642715  (op het moment van dit schrijven is 
er nog plaats.) 

• Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantina Strockmeijer en Gea Warringa 
 
 

Viersprong 
 

 
 



 

We zijn er nog over bezig om te besluiten of er ook dit seizoen weer een Viersprong 
georganiseerd wordt. Of we dit gaan aanbieden hangt mede af van het aantal  mensen (zo 
vanaf 65 jaar), dat ons laat weten dat men belangstelling heeft voor deze activiteit.  
 
De Viersprong is geen vereniging of gespreksgroep, maar het is meer een gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, waarbij onze beide predikanten en mevr. Johanna Keim beurtelings 
een inhoudelijke bijdrage zullen verzorgen. En natuurlijk zal er ook weer gezongen worden.  
 

De bedoeling is dat de Viersprong om 10:30 uur zal beginnen, met mogelijkheid tot 
bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee.  (nu op een ochtend, dit in tegenstelling 
met voorgaande jaren)  
De ochtend zal dan worden afgesloten met een heerlijke lunch. De Viersprong staat open 
voor iedereen. In verband met de maaltijd wordt van elke deelnemer per keer een bijdrage 
gevraagd van € 5,00.  
En ook hier geldt: wilt u vervoer naar en van Ichthus, laat het weten. 
 

• De datums zijn als richtlijn steeds op de eerste donderdag in de maand: 3 oktober 
2018, 7 november 2018, 7 februari 2019, 7 maart 2019. 

 
Voorlopige opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail : jtiemersma@gmail.com 
Het is dus nog niet zeker dat deze activiteit doorgaat, dit hangt af van het aantal 
deelnemers! Dus geef U zo spoedig mogelijk op.  
  
 

• Indien u interesse hebt, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten aan Jaap Tiemersma 
tel. 648601 of Gea Warringa , tel 647677, geawarringa@planet.nl  of noteer Uw 
naam op de zuil in de hal van Ichthus, dan krijgt U later bericht of deze activiteit 
doorgaat.   

 

 
Verbeeld in kleur het thema Trouw/Vertrouwen 

 

 
 
Het is een onderwerp dat veel kanten heeft, dus het kan ook op veel manieren verbeeld 
worden. Onder leiding van Sieka Tiemersma gaan we weer schilderen in Ichthus over dit 
thema.  
  
Kies, na erover nagedacht te hebben, jouw eigen verbeelding. Het thema 
Trouw/Vertrouwen komt dan later in oktober in een kerkdienst aan de orde en dan wordt 
het geschilderde op de beamer weergegeven. 
 
Men kan gaan schilderen op een avond of op een ochtend. Als er meer tijd nodig is dan 
één dagdeel, dan kan de dinsdagavond en woensdagmorgen geschilderd worden; maar 
men kan natuurlijk ook alleen de dinsdagavond of alleen de woensdagmorgen komen. 

mailto:jtiemersma@gmail.com
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• Datum: dinsdag 16 oktober van 19:00 uur- ca. 21:30 uur  of/en woensdag 17 oktober 
van 9:30 uur - ca. 12:00 uur 

• Inlichtingen Sieka Tiemersma tel. 648601 

• Aanmelding op de zuil in de hal van Ichthus of per mail aan jtiemersma@gmail.com 

 
 
 
 

Heb je wel gehoord van de ……. driesprong 

 
Misschien kent u het kinderliedje nog wel „Heb je wel gehoord van de zevensprong”.  
Letterlijk betekent zevensprong een kruispunt van zeven wegen. Maar om het wat 
overzichtelijker te maken hebben we er een driesprong van gemaakt. 
De geboorte en het overlijden zijn zekerheden die veel emoties bij mensen oproepen. Maar 
tussen nieuw leven en de dood zitten nog zo veel meer levensfasen. Wat betekent dat voor 
het geloof?  
Paulus schreef dat toen hij een kind was, ook geloofde als een kind. En daarna?   
 
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, maken kennis met elkaar en eventueel wat 
ons bezig houdt.  
Daarna gaan we dieper in op het thema onder leiding van één van onze predikanten, 
Gerben Kajim of Janneke v.d. Valk 
 

• Thema: Ontwikkeling van geloof in verschillende levensfasen 

• Dinsdag 9 oktober, woensdag 31 oktober en dinsdag 20 november  

• Hoe laat: binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur 

• Waar: gebouw Ichthus  

• Opgave: de zuil in de hal van Ichthus of bij Iena Pals, per email srpals@wxs.nl                                
                          of telefoon: 0591-618687 

 

 
Bijzondere ervaringen, te mooi of te bijzonder om niet te delen 

 

 
 

mailto:jtiemersma@gmail.com
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Veel mensen hebben bijzondere ervaringen, ervaringen die troostend en bemoedigend zijn, 
maar ook ervaringen die heel negatief, verwarrend en ontregelend zijn. Dat roept de vraag 
op “waar komt dat dan vandaan” ? 
En wat moet je met die ervaringen? Kun je die ergens aan toeschrijven of weet je niet waar 
ze vandaan komen? Roept bidden en God ontmoeten bijzondere ervaringen op ? En er zijn 
ook zijn ervaringen waar je niet om  gevraagd hebt, die je ‘overkomen’ ; hoe moet je die 
plaatsen? 
Ontmoeting en Inspiratie sprak met leden van de gebedsgroep. Daarbij kwamen het 
onderwerp “gebedsverhoring en gebeds ervaring” ter sprake . Zoek je in gebed  God of 
zoek je ervaring. En als je een bijzondere ervaring meemaakt, wat moet je daar dan mee ? 
Kortom... wellicht is het goed om daarover eens van gedachten te wisselen.  
                                   

• Zelf heb ik (Frans Gerrit van Zwieten) zo een ervaring gehad kort na een bezoek aan 
een kunstwerk. Een andere mij bekende ervaring was de ervaring van iemand, die 
zag dat er zich vogeltjes verzamelden voor het raam van haar moeder die thuis 
stierf. Ze heeft dat als troostend en bijzonder ervaren.  

 
Een opsomming van ervaringen die zich ooit bij anderen die niet dicht bij je staan hebben 
voorgedaan heeft niet zoveel zin en het is ook de vraag hoe betrouwbaar ze zijn. Terwijl ze 
als ze van jezelf zijn, ze altijd zin hebben. 
 
Ervaringen (geestelijk/spiritueel ) zijn altijd jóuw ervaringen. Tóch kan het zinvol, leerzaam 
en behulpzaam zijn ze met anderen (in alle bescheidenheid ) te delen. 
 
Mét of zónder bijzondere ervaringen, iedereen is hartelijk welkom op een bijeenkomst in 
samenwerking met de leden van de gebedsgroep en Frans Gerrit van Zwieten. 
 

• Datum: donderdag 18 oktober om 20.00 uur 

• Inlichtingen: Frans Gerrit van Zwieten, tel. 859015, vzwieten@hotmail.com  
        : Gebedsgroep, Annelies Alons, tel.618659 

 

 
Willehad, de belangrijkste missionaris van Drenthe 

 
 
Graag willen wij informeren over een boeiende avond waarop een deskundige spreker is 
uitgenodigd. De heer Dirk Otten uit Heerde komt iets vertellen over het leven en het 
missiewerk van Willehad, een Angelsaksische missionaris, die in de 8e eeuw in onze streek 
het Christendom verkondigde. 
In woord en beeld zal hij ingaan op de boeiende historie van de vroegere bewoners in onze 
streek, toen men grotendeels nog leefde met de oude Germaanse natuur-godsdienst. Dit 
was een religie die verweven was met de directe omgeving, met de natuur en met het 
dagelijkse leven, een religie die je ‘deed’ met een groep, familie, of clan, onder leiding van 
een priester of iemand die toverkrachten werden. Hun rituelen vonden plaats in de natuur, 



 

op gewijde plekken, bij bronnen, bij de hunebedden of een imposant geboomte, rivieren en 
poelen. 
  
Wie was die Willehad, die 30 jarige Angelsaksische priester die vanuit York via Friesland 
naar deze streken trok om hier het Christendom te verkondigen.  
Dhr. Otten heeft hierover een boek geschreven, Willehad († 789),  met als ondertitel: 
“Een Angelsaksische missionaris in Drenthe op de grens van prehistorie en historie”. 
Over een man dus die aan het begin van onze Drentse geschiedenis staat.  
 
Dr. Dirk Otten zal ingaan op de boeiende historie van de kerstening in het noorden van ons 
land. Het belooft een interessante avond te worden waarbij onze historische kennis over de 
komst en verspreiding van het vroege christendom in onze streken wordt vergroot. 
 
De afstand tussen het christendom en de Germaanse natuurreligie bleek vaak moeilijk 
overbrugbaar….. 
 
Een avond over iemand van lang geleden, die ons nu nog zoveel te zeggen heeft. Wie was 
hij? Wat betekent de belangrijkste missionaris van Drenthe voor onze tijd, waarin het 
christendom soms opnieuw zo moeilijk verenigbaar lijkt met het denken van deze tijd.  
Wat heeft hij onze cultuur nu nog te zeggen, wat heeft hij onze wijkgemeente te zeggen?  
Zou het onze wijkgemeente kunnen versterken en de cultuur kunnen verbeteren? Kunnen 
we de kunst bij hem afkijken? 
 
Dr. Otten, de schrijver van het boek (te koop o.a. bij de Boekhandel Boelens) neemt ons 
mee door het leven van Willehad en zijn betekenis.  
 
De avond is op woensdag 14 november om 20.00 uur in de Zeihuuvzaal in Ichthus.  
 

• Onderwerp: Een Angelsaksische missionaris in Drenthe op de grens van prehistorie 
en historie. 

• Datum: 14 november 2018, koffie vanaf 19:45 uur, aanvang 20:00 uur. 

• Waar: gebouw Ichthus, in de Zeihuuvzaal  

• Opgave: de zuil in de hal van Ichthus of per mail: vzwieten@hotmail.com 
• Inlichtingen: Ds. Gerben Kajim, Frans Gerrit van Zwieten   

 

 
Groeigroepen Midden- Generatie 

 

 
 
Regelmatig zoeken we met een groepje van de Midden-Generatie elkaar op voor 
verdieping van ons geloof in God, we komen meestal elke twee weken op een 
zondagavond samen bij iemand thuis.  

mailto:vzwieten@hotmail.com


 

De datums zullen aan de deelnemers per mail gestuurd worden,  
Als je belangstelling hebt, dan ben je van harte welkom, het heet niet voor niks een 
GroeiGroep!  
 
Wil je graag op de hoogte blijven van weetjes rondom de Midden-Generatie en eventuele 
wijzigingen,  stuur dan een mailtje naar h.schiere@home.nl dan voegen we je toe aan de 
maillijst. 
 

• Inlichtingen: Henk Schiere & Annelies Alons, tel. 618 659 
 

 
Sacraal dansen 

 
 
Voor het zevende achtereenvolgende jaar gaat er in september 2018 weer een cursus 
sacrale dans van start, o.l.v. Joke Vuurboom, gediplomeerd Sacred Dance docente. 
Dit seizoen voor het eerst op een ander tijdstip, nl. op de dinsdagmiddag van 14:00 tot 
16:00 uur.  
We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo ontstaat er 
een prachtige ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze er tussen 
voor een kopje thee of koffie.  
 
Iedereen is van harte welkom, ook mensen zonder danservaring. De dansen zijn heel 
eenvoudig en worden eerst uitgelegd. Het zijn voornamelijk kringdansen  
De muziek waarop gedanst wordt, is heel divers: klassieke muziek, Taizé muziek, religieuze 
muziek, folkloremuziek en nieuwe muziek. 
We dansen rondom een MIDDEN dat centraal in de kring staat. Dat kan een bloemstuk, 
kaarsen, of iets dergelijks zijn. Deze cursus heeft als thema een gedicht van Willem 
Glaudemans: “Licht trekt meer licht aan”. 
 
Vermenigvuldig het licht in je hart en geest, 
vermenigvuldig het door het te delen. 
Leef naar het licht dat je ontvangen hebt, 
en er zal je meer licht worden gegeven. 
En wanneer je weer leeft naar dat licht, 
zul je almaar meer licht ontvangen. 
Licht trekt licht aan, doorleefd 
inzicht trekt nieuw inzicht aan. 
Zo ontwikkel je in bewustzijn. 
  
Gekozen is om op de middagen bijeen te komen, en wel van 14:00 uur-16:00 uur.  
 

• Data: 11 en 25 september, 09 en 23 oktober, 06 en 20 november, 04 en 18 december 

• Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326.  

mailto:h.schiere@home.nl


 

• Voor de koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd 
Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail:  koos.janny@gmail.com 

 

 
Najaarsboekenmarkt 

 

 
  
Met de rommelmarkten zijn we nu gestopt, maar we zijn van plan de boekenmarkt(en) wel 
door te laten gaan, omdat we het jammer vinden dat we anders geen goede doelen meer  
kunnen steunen. Uw overtollige boeken, CD’s, DVD’s en legpuzzels kunt u  
iedere woensdagmorgen inleveren tussen 10.00-11.00 uur in Ichthus. Ook op de 
zondagmorgen kunt u ze meenemen naar Ichthus en in de hal inleveren. 
 

• Datum: de najaars-boekenmarkt zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 
9.00 uur - 14.00 uur in Ichthus 

• Inlichtingen: Jan Post, tel. 619066 of  Frank Knigge, tel 616570 
 
  

Gespreksgroep over het boek ‘Dieper dan woorden’ 
 

 
 
De afgelopen twee seizoenen kwam een aantal gemeenteleden bij elkaar rond het boek 
‘God is niet te vangen’. Nadat een aantal van hen kennis had genomen van het boek 
‘Dieper dan woorden’ van David Steindl-Rast besloten we om het komende seizoen daaruit 
een aantal hoofdstukjes te gaan bespreken.  
Om te bepalen of u ook mee wilt doen geven we u een korte typering van het boek: 
 
Het Credo, de apostolische geloofsbelijdenis, is de oudste bewaard gebleven samenvatting 
van het christelijk geloof.  
De monnik David Steind-Rast wil in zijn boek laten zien dat het Credo een universeel geloof 
uitdraagt van compassie, liefde en vrede.  
Een basaal geloof dat alle religies gemeenschappelijk hebben. 
 ‘Geloofswaarheden verdelen, maar het geloof waaruit ze voorkomen is één en verbindt’. 
 
Elk hoofdstuk gaat over één zin van het Credo en stelt steeds drie vragen: 

mailto:koos.janny@gmail.com


 

• Wat betekent dit eigenlijk? 

• Hoe weten we dit? 

• Waarom is dit voor mij belangrijk? 

• En het hoofdstuk sluit af met een korte tekst over persoonlijke overwegingen. 
 
Het boekje nodigt uit om verdiepend en verbindend met elkaar in gesprek te gaan minder 
over de dogmatische betekenis maar vooral over de persoonlijke ervaring. Daarmee hoopt 
de schrijver ‘dieper dan woorden’ te gaan en ook een verbinding te leggen tussen religies. 
 
We komen vier dinsdagmiddagen bijeen in Ichthus van 15:00 tot uiterlijk 17:00 uur: 
In de eerste bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de achtergrond van dit 
boek aan de hand van de inleiding van ‘God is niet iemand anders’.  
Daarna gaan we met elkaar van gedachten wisselen over het eerste hoofdstuk ‘Ik geloof’. 
We bespreken dan samen welke hoofdstukjes we de keren daarna gaan kiezen. 
 
Het boek ‘Dieper dan woorden’ kost € 20,00, Aanschaf is wel handig maar natuurlijk niet 
verplicht. 
We hopen dat ook het komend seizoen weer velen meedoen. 
 

• Gespreksleiding en inlichtingen: Geert Renkema 

• Data: 08, 15, 22 en 29 januari 2019, van 15:00 uur-17:00 uur 

• Opgave via de zuil in de hal van Ichthus of mail aan: jlboeijenga@outlook.com 
(Hierbij zo mogelijk graag ook uw eigen emailadres en telefoonnummer vermelden) 

 
 

Tweede avond over rituelen aan het begin van de 40 dagentijd 
 

 
Vorig jaar is er vlak voor de veertigdagen tijd voor Pasen een avond geweest over rituelen. 
We hebben met elkaar gepraat over rituelen, welke er zoal zijn, welke in onze kerk gebruikt 
worden, zoals het aansteken van een kaarsje vooraf aan de dienst. 
We hebben ons afgevraagd wat ze betekenen, wanneer ze zinvol zijn of wanneer ze juist te 
vanzelfsprekend worden.  
 

Iedereen heeft zo haar of zijn rituelen, handelingen die helpen om met iets te 
beginnen, iets af te sluiten, iets te verwerken wellicht. Het begint al vroeg toen we als 
kind voor het slapen gaan een verhaal hoorden of een versje zongen of een gebed 
beden. En dat moest eigenlijk altijd maar terugkomen, want dan sliep je beter. 
 

Hoe is dat, nu we ouder zijn? Zijn er nog de bekende rituelen van vroeger? Of heb je er een 
aantal losgelaten, misschien nieuwe gevonden? 
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Op de avond vorig jaar begin februari, het was heel koud herinner ik me, hebben we ook 
met elkaar een ritueel gedaan, één die hielp om te kijken naar de fase waar we in ons leven 
in bevonden. Een bijzondere avond.  
Een ritueel maakt je wakker en meer bewust, en kan als je het met elkaar doet, beleeft 
verbindend zijn. Het gevoel van één-zijn geven, één met de Schepper, de schepping, met 
elkaar. Op diezelfde avond hebben we met de groep ook gepraat over welk ritueel in een 
zondagse dienst, in dit geval de eerste zondag in de veertigdagentijd in Ichthus zou 
passen.  
 
In die viering hebben we iedereen de gelegenheid gegeven op te schrijven wat hij, zij graag 
zou willen neerleggen voor God; iets dat je dwars zit, bijvoorbeeld, maar het kon ook iets 
zijn wat je dankbaar stemt. Veel mensen hebben wat opgeschreven en het briefje in een 
schaal gelegd (je kon het als je wilde ook verscheuren). In een kleine kring hebben we later 
de briefjes, waar niemand de tekst van gelezen heeft verbrand, zodat de rook naar de 
Eeuwige kon opstijgen.  
Het zou mooi zijn om met elkaar weer een avond over rituelen te beleven. En ook te zien of 
we een ander passend ritueel voor in een viering kunnen vinden. 
 
De periode in de kerk voorafgaand aan Pasen, de veertigdagentijd, is een tijd van inkeer. 
Het is een periode waarin je de kans hebt om van wat jou blokkeert, waar je aan lijdt 
misschien, gaandeweg, misschien stap voor stap van bevrijd te worden.  
Pasen is van oudsher immers het feest van bevrijding, alsof je met nieuwe ogen gaat 
kijken, nieuwe oren gaat horen, het is het feest van de opstanding.   
 
De 40 dagen tijd begint op Aswoensdag, in 2019 is dat op 6 maart. Ik wilde u uitnodigen om 
dan de tweede avond over onze rituelen te houden. De Veertigendagen worden afgesloten 
met de Goede Week, met daarin de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
uitlopend op het Paasfeest. 
Ook voor de viering van Goede Vrijdag waarin ik voorga, zou ik op die voorbereidingsavond 
een ritueel samen met U/jou willen voorbereiden.  
 

• Datum, ter voorbereiding op bovenstaande vieringen: 6 maart 2019 om 19.30 uur in 
Ichthus, vanaf 19.15 is er koffie en thee.  

• Opgave via de zuil in de hal van de kerk, of per telefoon 645673  (Janneke de Valk) 
of per mail jannekedevalkboerma@gmail.com  

 

 
Muziekdienst in Ichthus 

 

 
 
Net als voorgaande jaren willen we in het voorjaar weer een muziekdienst gaan houden.   
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Het staat in de planning om in zowel de Ichthuskerk, in Emmermeer als in de Schepershof, 
in Emmen-Oost een enigszins gelijksoortige muziekdienst te organiseren. Met livemuziek 
en natuurlijk ook met samenzang!  
Op 10 maart is de muziekdienst in Ichthus en de week daarna op 17 maart in de 
Schepershof. Beiden in de zondag-ochtenddienst om 10.00 uur. 
 
Als u, jij ervan houdt om met elkaar of alleen- dat kan ook-, muziek te maken in deze dienst, 
in de kerk op zondagochtend, nodig ik jou, u uit mee te werken.  
 
Muziek is een taal die iedereen op één of andere spreekt of verstaat. 
Of je nu graag piano speelt of fluit of een ander blaasinstrument bespeelt of gitaar of als je 
zingt met elkaar of alleen. Leeftijd speelt geen rol!  
We gaan samen op zoek naar een thema, waar de muziek, die jij zelf graag zou willen 
spelen, bij zou kunnen passen.  
Als u, jij meer wil weten over deze muziekdienst, of belangstelling hebt kunt u, kun je ds. 
Janneke de Valk bellen of mailen.  
 

• Datum: 10 maart in Ichthus, 17 maart in de Schepershof 

• Inlichtingen: Janneke de Valk, telefoonnummer werkkamer Ichthus 645673 

• Opgave: jannekedevalkboerma@gmail.com   
 

 
Kerst-middag senioren 

 

 
 

Op woensdag, 19 december 2018 worden alle senioren uitgenodigd voor het bijwonen van 
een Kerst-middag in de Zeihuuvzaal. 
We zullen in liederen, gedichten en een overdenking de geboorte van Jezus vieren, een 
samenzijn waarbij we beginnen met een gezamenlijke warme maaltijd. 
Te zijner tijd zullen alle 70 plussers persoonlijk een uitnodiging ontvangen, evenals een 
bericht in de zondagsbrief De Schakel en in het kerkblad Op Weg. En natuurlijk mogen ook 
anderen meekomen.     
 

• Datum: 19 december 2018 

• Inlichtingen: Gré Venema, tel. 615291 
 
 

Paasbijeenkomst senioren  
 



 

 
  
Op woensdag, 3 april 2019  organiseert de diaconie een paasbijeenkomst in de Zeihuuv- 
zaal van Ichthus. Naast een overdenking en invulling met zang, zal de middag afgesloten 
worden met een uitgebreide broodmaaltijd.  
Te zijner tijd zullen alle 70 plussers een uitnodiging ontvangen, evenals een bericht in de 
zondagsbrief De Schakel en in het kerkblad Op Weg.    
 

• Datum: 3 april 2019 

• Inlichtingen: Gré Venema, tel 615291 
 

 
Filmavond in de huiskamer 

 

 
  
Dit seizoen wordt de mogelijkheid geboden om in huiskamersfeer een prachtige en 
indrukwekkende film te bekijken, passend bij een thema. 
In de voormalige showroom bij Ans en Gerrit  Misker hangt een groot scherm en er is 
zitruimte voor ongeveer 30 bezoekers om daar met elkaar een film te kunnen zien. Na 
afloop is er een nazit met hapje en drankje en de mogelijkheid om inhoudelijk nog even na 
te praten over de bekeken film.  
 
De eerste filmavond is op zondag, 4 november, het is in die week 29 jaar geleden dat de 
Berlijnse Muur viel.  
 

We hebben daarom gekozen voor de film  Das Leben der Anderen, een film die zich 
afspeelt in Oost-Berlijn in de periode dat de stad nog gescheiden werd door de muur. 
Het verhaal van Das Leben der Anderen beschrijft op indrukwekkende wijze hoe de 
Stasi in de toenmalige DDR de levens van mensen met weerzinwekkende methoden 
kapot maakte.  
Op het internet wordt op meerdere websites deze film beschreven als zeer boeiend, 
indrukwekkend, meeslepend en de film is bekroond met veel prijzen als beste film 
van het jaar dat de film uitkwam. (2006)  
 



 

De tweede filmavond is op zondag, 10 februari 2019.  
 

• Het is in ons land populair om aankomende zangtalenten te laten optreden op de 
televisie om daar de kans te krijgen hun dromen te verwezenlijken. Ook in deze 
weken wordt toegeleefd naar de finale van The Voice of Holland, en ook velen van 
ons genieten daar iedere vrijdagavond weer van.  
De film Ya Tayr El Tayer, oftewel The Idol, biedt een interessant tegen-perspectief: 
niet overal ter wereld is die cultuur van glitter en roem realistisch.  
In 2013 won Mohammed de Arabische versie van Idool. Niet slecht voor een 
deelnemer die sinds zijn vierde in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook woonde, 
een plek dat hij niet mocht verlaten om deel te nemen aan de audities voor de show 
in Caïro 
Toch heeft hij zichzelf het onmogelijke doel opgelegd om de grens naar Egypte over 
te steken om in dat land een auditie te doen voor 'Arab Idol'  
De film biedt een intrigerende kijk op het leven van hoopvolle jongeren in de 
Gazastrook en is daarmee zoveel meer dan de bekende achtergrondverhaaltjes uit 
al die talentenshows. 

 

• Plaats: Voormalige garage Misker, Odoornerweg 4, Emmen.  

• Datum: 4 november 2018,  10 februari 2019, aanvang 19:30 uur. 

• Opgave graag via de lijst op de zuil, er is ongeveer plaats voor 30 personen., tel 
647677 geawarringa@planet.nl (er is ongeveer plaats voor maximaal 30 personen) 

 
 

Achterom, een wekelijkse activiteit voor 55 plussers 
 

 
  
Gedurende het winterseizoen is er iedere maandagmiddag van 14:00 -16:00 uur een 
activiteit voor 55 plussers. Er is gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Maar daarnaast kan er in verschillende groepjes creatief gewerkt 
worden: er worden kaarten gemaakt, er wordt geschilderd met allerlei materialen en  een 
ander groepje houdt zich bezig met sjoelen.  
 

• Kom gerust eens een keertje kijken of een kopje thee/koffie drinken, iedereen is 
welkom. 

• Inlichtingen: Tonnie Poppema, tel. 611919 
 
 

Jeugdclubs 
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Alle jongeren in de leeftijd van 6 tot 20+ kunnen ook dit seizoen weer genieten van de 
clubs! Er zijn dit jaar verschillende clubs. Zo heeft iedereen bij jou op club ongeveer 
dezelfde leeftijd als jij.  
Dit seizoen staan er weer leuke activiteiten op het programma. Met als afsluiting natuurlijk 
het kampeerweekend op Ameland in de maand april. 
  
Nieuwsgierig?  
  

• In september beginnen we is de eerste clubavond. Alle clubs worden gehouden op 
dezelfde zondagavond 1x per 14 dagen Alle kinderen van de basisschool hebben 
club in Ichthus van 18.30 tot 19.30 uur 

• Er zijn alweer allerlei leuke activiteiten bedacht voor het komende seizoen. 

• De jeugd van 12-14 jaar heeft club van 18.30-19.45 uur en de jeugd vanaf 15 jaar 
van 19.45-21.00 uur. 

• Deze beide clubs hebben als locatie Odoornerweg 4 (bij Ans Misker thuis). 
  
Wij hebben er zin in dit seizoen, jij toch ook? Neem gerust je vriendje, vriendinnetje of 
klasgenootje mee, zij zijn ook welkom. Groeten, de clubleiding van Ichthus 
  
Wil je nog iets weten?  Mail of bel met Wilma Deen 
wilmadeen@gmail.com of bel 0591-617602  
  

• Telkens op zondagavond om de veertien dagen.   

• Inlichtingen: wilmadeen@gmail.com of bel 0591-617602 
 
 
 

 
 

Fietsen in het voorjaar 

 
 

  



 

Zo mogelijk wordt er (onder voorbehoud) in het voorjaar van 2019 in de maanden mei en 
juni op de dinsdagmiddag een fietstocht georganiseerd onder leiding van Henk Altena.  
De fietsers vertrekken om 14:00 uur vanaf Ichthus en de route is ongeveer 15-20 km.  
  

• Inlichtingen: Henk Altena, tel. 611420. 
 
 

Ontmoetingen in de zomerperiode 
 

 
  
Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10:00-11:00 uur de 
koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een 
gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden. Bij mooi weer gaan 
we zo mogelijk buiten zitten.  
We hopen weer velen te mogen begroeten.  
  

• Inlichtingen: Gea Warringa, tel 647677 
 

 
Het Ichthuskoor 

 

 
  
Het Christelijke gemengde zangkoor is nauw met de gemeente van Ichthus verbonden, zij 
verleent regelmatig haar medewerking aan de kerkdiensten. Ook treedt het koor regelmatig 
in andere kerken en locaties op. Het koor repeteert elke maandagavond van 19.30 tot 
21.30 uur in Ichthus onder leiding van Frits Vugteveen en Dirk Zwama begeleidt het koor op 
het orgel.  
De  leden van het koor zijn niet alleen afkomstig uit de Protestantse wijkgemeente 
Emmermeer, maar er zijn ook veel leden woonachtig in andere wijken of behorend bij 
andere geloofsgemeenschappen. 
 



 

Het Ichthuskoor  hoopt op maandagavond 3 september a.s. van 19:30 uur – 21:30 uur een 

z.g.  “ open kooravond” te houden. Daarbij is - naast al onze leden - een ieder van harte 

welkom  op deze avond om samen met ons te zingen. 

Onze dirigent Frits Vugteveen zal zijn uiterste best doen er voor  ons allen een mooie 

avond van te maken. 

 
  

• Nieuwe leden zijn van harte welkom, kom eens vrijblijvend kijken op een repetitie op 
de maandagavond in Ichthus.  

• Inlichtingen: Akkie Emmaneel, tel. 631141 
 
 

Activiteiten Emmen-breed 

 
  
Gedurende het winterseizoen worden er door de Protestantse Gemeente Emmen of door 
de andere wijkgemeentes allerlei activiteiten georganiseerd die niet specifiek wijk-
gebonden zijn, maar ook toegankelijk zijn voor alle belangstellenden.  
 

• Kijk daartoe in het kerkblad Op Weg of op de agenda van de website van de 
Protestantse Gemeente van Emmen.   

        www.pgemmen.nl  
 
 

Tot slot 
 

 
  
We hopen dat we gedurende dit jaar goede ontmoetingen met elkaar zullen hebben, 
waarbij we geïnspireerd zullen worden door het openen van de Bijbel en door ontmoetingen 
met de ander. 
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om op eigen gelegenheid naar één van de activiteiten 
te komen, dan staat bij alle activiteiten de naam van een contactpersoon, deze mag gebeld 
worden om eventueel het vervoer naar en van Ichthus te regelen. 
Bij sommige activiteiten wordt gevraagd om een opgave dat men mee wil doen, dit kan per 



 

mail of via de lijsten op de ronde zuil in de hal. 
  
Voor enkele activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.  
Dit wordt vermeld. De overige activiteiten worden betaald uit de Wijkkas.  
Wellicht kunt u daaraan denken tijdens de maandelijkse collecte voor de Wijkkas. 
 
 

• Eventuele wijzigingen of actuele informatie over de activiteiten kunt u lezen in de 
zondagsbrief de Schakel of op de website van Ichthus:  
www.ichthus-emmermeer.nl 

 
 
   
  

DATUM ACTIVITEIT OPMERKING 

      

zondag, 02 september  Openluchtdient PG Emmen 10:30 uur in het Rensenpark  

      

Iedere zondag, 10:00 uur Kerkdienst Daarna koffie/thee Zeihuuvzaal 

      

Maandag op de oneven weken  Gebedskring, 19:30 uur Verzoek tot voorbede kan worden gedaan 

      

Op maandagavond, 19:30 uur Repetitie Ichthuskoor Nieuwe leden welkom 

      

Tijdens seizoen op maandag  Achterom , van 14:00 uur -16:00 uur Ontmoeting voor 55 plussers 

      

Data op aanvraag Groeigroep inlichtingen: tel. 618 659 

      

Op zondagavond om de twee 
weken Jeugdclubs voor diverse leeftijden Bij Ans Misker thuis 

      

maandag  3 september 2018 Open kooravond Ichthuskoor 19:30 uur- 21:30 uur 

   

dinsdag 11 september 2018 Sacraal dansen  14:00 uur -16:00 uur 

      

donderdag 20 september 2018 Gemeentedagtocht Opvave gewenst 

      

dinsdag 25 september 2018 Sacraal dansen 14:00 -16:00 uur  

      

zaterdag 06 oktober 2018 Boekenmarkt  09:00 uur - 14:00 uur 

      

donderdag 03 oktober 2018  Viersprong , 10:30 uur I.v.m. lunch, opgave gewenst 

      

dinsdag 09 oktober 2018 Sacraal dansen  14:00 -16:00 uur  

      

dinsdag 09 oktober 2019 Driesprong . Inloop vanaf 18:00 uur I.v.m. maaltijd opgave gewenst 

      

dinsdag, 16 oktober,  Schilderen 19:00 uur 



 

      

woensdag, 17 oktober Schilderen  09:30 uur 

      

woensdag, 17 oktober Gemeentevergadering 19:30 uur 

      

donderdag 18 oktober 2018  Bijzondere ervaringen te mooi of te bijzonder om niet te delen 

      

dinsdag 23 oktober 2018 Sacraal dansen  14:00 uur- 16:00 uur 

      

woensdag 31 oktober 2018 Driesprong, inloop vanaf 18:00 uur i.v.m. maaltijd opgave gewenst 

      

zondag, 04 november 2018 Filmavond, 19:30 uur Opgave gewenst 

      

dinsdag 06 november 2018 Sacraal dansen 14:00 uur - 16:00 uur 

      

donderdag 08 november 2018 Viersprong, 10:30 uur I.v.m. lunch opgave gewenst 

      

woensdag 14 november 2018  Willehad, 20:00 uur Lezing over de eerste missionaris in Drenthe 

      

dinsdag 20 november 2018 Sacraal dansen  14:00 uur - 16:00 uur 

      

dinsdag 20 november 2019 Driesprong, inloop vanaf 18:00 uur i.v.m. maaltijd opgave gewenst 

      

dinsdag 04 december 2018 Sacraal dansen 14:00 uur - 16:00 uur 

      

dinsdag 18 december 2018 Sacraal dansen  14:00 uur - 16:00 uur  

      

woensdag 19 december Kerstmiddag senioren uitnodiging volgt 

      

dinsdag 08 januari 2019 Gespreksgroep, 15:00 uur  Dieper dan woorden  

      

dinsdag 15 januari 2019 Gespreksgroep, 15:00 uur Dieper dan woorden 

      

dinsdag 15 januari 2019 Gemeentevergadering 19:30 uur 

      

dinsdag 22 januari 2019 Gespreksgroep, 15:00 uur Dieper dan woorden 

      

dinsdag 29 januari 2019 Gespreksgroep, 15:00 uur Dieper dan woorden  

      

donderdag 07 februari 2019 Viersprong, 10:30 uur  I.v.m. lunch opgave gewenst 

   

Zondag, 10 februari 2019 Filmavond, 19:30 uur Opgave gewenst 

      

dinsdag 06 maart 2019 Rituelen, welke gebruiken we nog? 19:30 uur. 

      

donderdag 07 maart  Viersprong, 10:30 uur I.v.m. lunch is opgave gewenst 

      



 

zondag 10 maart 2019 Muziekdienst, 10 uur Muzikanten gevraagd 

      

woensdag 03 april 2019  Paasbijeenkomst senioren Uitnodiging volgt nog  

      

woensdag 24 april 2019 Gemeentevergadering 19:30 uur 

   
 
  

 

 
Ontmoeting 

 

Stef Bos 
 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten 
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn. 

 
Je moet geen doel voor ogen hebben 

en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent. 
 

Je moet niet alles willen verklaren 
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog. 

 
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 

Je moet je zelf in de ander durven zien 
zonder in die ander te verdwijnen. 

 
Het kan opeen, zomaar voor je staan 
het lijkt op iets om uit de weg te gaan. 

 
Dat is het vreemde van geluk. 

 
Je maakt het waar of je maakt het stuk 

 
het kan jou bedreigen 
het kan je behoeden 

 
maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 

 

 


