
Zondag12 november 2017 week 46 Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Mw. M. Altena en dhr. H. Altena 
Voorganger:  Dhr. M. Westerduin 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dhr. J. Tiemersma en mw. B. Beukers 
Diakenen:  Mw. G. Kloese en mw. G. Venema 
Lector:   Mw. N. Feenstra 
Oppasdienst:    Mw. G. Dost 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:            Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 
  
Agenda week 46: (voor zover bekend) 
Vanavond 18.30 uur en 19.30 uur Clubs 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Di:  08.30 uur Interieurverzorging: dames J. Geerlings, M. Vos en C. Strootman  
Di: 19.30 uur Instructie AED 
Wo: 19.30 uur Instructie AED 
Wo: 19.30 uur Gesprekskring o.l.v. ds. G. Kajim 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen J. Wijnholds en G. Bijker 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon R. Lanting 
  
Komende diensten: 
Zondag 19 nov. 10.00 uur in Ichthus Voorganger ds. G. Kajim. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mw. M. Schuurman-Lameijer en mw. W.S. Geleynse.  
  
Kindernevendienst 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en u wilt dat er voor hen 
kindernevendienst is?  
Dan kunt u contact opnemen met Elona Bloemberg:  
elonabloemberg1991@hotmail.com  
  
Opbrengst van de collectes van 1 november 
1e: € 206,20 (Diakonie) 2e: € 44,85 (Kerk).  
  
Opbrengst van de collectes van 5 november 
1e: € 152,00 (Najaarszending) 2e: € 118,92 (Kerk).  
  
De collectes op 19 november zijn voor:  
Diaconie en Kerk. 
  
Gift 
Ontvangen via de heer K. Kamminga van NN een gift van € 10,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank! 
  
Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik de  afgelopen zondag mocht ontvangen.  
Mw. G. Kuipers-Pot 
  
Bedankt 
Hartelijk dank voor de mooie roos, die ik via Ichthus voor  mantelzorg mocht ontvangen, erg 
gewaardeerd. Dhr. G. Poelert. 
En er waren nog twee mantelzorgers dankbaar met dit blijk van waardering: dhr. R. Tip en ook  
dhr. B. Bakker (vriend van mw. A. Steenstra).   
  
 
 
 



Meeleven 
Via haar contactpersoon laat mevrouw Anna Bouland weten, dat ze erg blij is met de bloemen, die ze 
de vorige zondag als groet vanuit de Ichthusgemeente heeft gekregen. Ze verblijft nu nog in de Horst, 
maar hoopt binnenkort weer naar haar huis in de Frielingstraat 15 terug te keren. 
  
Vakantie ds. Janneke de Valk-Boerma. 
Van 11 tot 19 november heeft Janneke de Valk vakantie, ds. Gerben Kajim neemt dan waar.   
Ook kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks. 
  
Uitnodiging: 
Bent u met Kerst een dag alleen en zou u het ook gezellig vinden om samen te eten geef u dan op 
aan Nolly tel. 612676.  
Graag ook even welke dag u het beste uitkomt waarna meeste stemmen gelden. 
In overleg gaan we dan het menu samenstellen en bepalen we wie wat meeneemt.  
Graag tot horens of ziens.   Nolly Feenstra 
  
Gespreksavonden: Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. Over de zeven deugden als 
levenskunst 
Graag zou ds. Gerben Kajim samen met U in gesprek gaan over de deugden. Als handleiding 
daarvoor zal het boekje van ds. Bert L. van de Woude gebruikt worden. 
We zullen met het boekje erbij in gesprek raken over bv de theologische deugden geloof, hoop en 
liefde, maar ook over de vier klassieke of kardinale deugden, te weten verstandigheid, 
rechtvaardigheid, moed en matigheid. 
In de Bijbel komen we deze kardinale deugden tegen en zijn ze zeer belangrijk voor het samenleven 
van mensen. Hoe spelen deze deugden in ons eigen leven een rol en wat kunnen we van deze 
deugden als richtlijnen voor ons leven leren. 
We nodigen u uit om samen met anderen hierover in gesprek te gaan op: 15 november, 29 november 
en 13 december, aanvang 20.00 uur, om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. Inl.: ds. Gerben Kajim, 
tel.546017, of kajim01@hetnet.nl 
Aanmelding: via de zuil in de hal van Ichthus of per mail aan: jlboeijenga@outlook.com 
  
Instructieavond Reanimatie en AED  14 en 15 november Aanvang 19.30 uur in de Zeihuuv zaal. 
In geval van een hartstilstand is het van het grootste belang, dat je handelend kunt optreden. Hierbij 
geldt, dat elke seconde telt. Onmiddellijk handelen verhoogt de kans op overleven. 
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de AED. De (gele) AED van Ichthus hangt in de hal.  
Op 14 en 15 november wordt er instructie gegeven over reanimatie en het gebruik van de AED. Aan 
deze instructie nemen de kosters deel. Ik nodig graag gemeenteleden uit om ook aan deze instructie 
deel te nemen, zodat u direct hulp kunt bieden in geval van een plotselinge hartstilstand.  
Let wel: een plotselinge hartstilstand kan ieder van ons overkomen!!! 
U kunt contact opnemen met Gerrit Fleming (tel 06 12102707, email g.fleming@planet.nl) voor nadere 
informatie en opgave voor deelname aan de instructie. 
  
Avond over de veenkoloniën 

In Op Weg heeft u kunnen lezen over ‘de avond over het veen, op 22 november in Ichthus, 

georganiseerd door Ontmoeting en Inspiratie.  

Voor wie belangstelling heeft naar de geschiedenis van de veenkoloniën, zoals de veenbrand van 100 

jaar geleden en het dialect. Henk Pras, vrijwilliger bij het Huus van de Toal komt te spreken, in de 

eigen streektaal over het ontstaan van de veenkoloniale taal. Na de pauze vertelt hij verhalen over de 

grote veenbrand in Valthermond en het café waar hij is opgegroeid.  

Ook zal Bertus van Vondel, die als vrijwilliger werkt in het Vervenershuis, een woonhuis met winkeltje 

in Valthemond iets vertellen over het Vervenershuis.  

Datum: 22 november, 19.30 uur in Ichthus. 

Iedereen is van harte welkom, de koffie/ thee staat klaar vanaf 19.15 uur. 

 
Expositie over Psalm 23. 
In de Zeihuuv zaal en in de garderobe beneden hangen de schilderijen van 10 gemeenteleden van 
Ichthus, die geschilderd zijn over Psalm 23: "de Heer is mijn  Herder”.  
Ze hangen tot begin januari 2018.     Sieka Tiemersma 
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Boekenmarkt: 
We gaan door met de boekenmarkten. 
De bedoeling is deze te houden de eerste zaterdag van maart en de eerste zaterdag van oktober. 
U kunt de boeken iedere woensdag inleveren van 10.00-11.00 uur in de hal v.d. kerk. 
Mocht u zondags naar de kerk ook een paar boeken kwijt willen dan staat er een mand/doos in de hal 
waar u ze in kunt doen. Alvast bedankt voor de medewerking., 
    De rommelmarktcommissie. 
  
ACTIE SCHOENMAATJES  
In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. Er zijn nog enkele dozen 
beschikbaar die gevuld kunnen worden. De schoenendozen gaan dit jaar naar Sri Lanka, Ghana, Irak, 
Moldavië en Albanië.  
De gevulde schoenendozen kunnen tot uiterlijk 19 november worden ingeleverd. Alvast bedankt voor 
uw medewerking.    De diaconie. 
  
TAIZÉ BIJEENKOMSTEN VOOR JONG EN OUD MET TAIZÉBROEDERS  
OP ZONDAG 19 NOVEMBER 
Twee broeders uit Taizé zijn op bezoek in Ommen en Dedemsvaart. Zij verzorgen daar een 
programma voor jongeren en een taizéviering voor iedereen.  
Van harte nodigen wij jullie en u uit om mee te gaan naar (een van) beide bijeenkomsten: 
Voor jongeren van 16-30 jaar 
Het middagprogramma is bedoeld voor jongeren van 16-30 jaar en start om 14.00 u. in Ommen.  
De middag wordt afgesloten met een maaltijd in Dedemsvaart.  
We willen er gezamenlijk naar toe gaan en vertrekken dan om 13.15 uur. vanaf de Opgang.  
Vervoer wordt geregeld.  
Wel graag opgeven, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Opgeven kan bij een 
van de volgende contactpersonen: Cedric Nisi: nisi.cedric@hotmail.fr; Lobke Kooistra: 
lobke.kooistra@gmail.com; Gerben Kajim: kajim01@hetnet.nl 
Voor iedereen! 
Voor de aansluitende avondviering,die om 19.00 uur begint in Dedemsvaart, nodigen we alle 
belangstellenden uit om met ons mee te gaan. Wel graag even van tevoren opgeven, ivm het 
organiseren van vervoer. We vertrekken om 18.10 uur. vanaf de Opgang.  
Opgeven kan bij bovenstaande contactpersonen.  
Voor meer info, check de website van o.a. de Taizéviering in Dedemsvaart: 
http://www.taizededemsvaart.nl 
  
BACHCANTATEVESPER IN DE GROTE KERK EMMEN 
Op zondag 19 november a.s. voeren, in het kader van een bijzondere vesper, het Bachcantatekoor en 
-orkest Emmen en solisten o.l.v. dirigent Wim van den Brink Cantate BWV 98 "Was Gott tut, das ist 
wohlgetan" uit, alsmede enkele werken van Mozart, Vierne en Rutter. De dienst begint om 17.00 uur, 
de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding van de 
gemaakte kosten.  
  
Cultuur als wapen tegen armoede 
Als uitvloeisel van de “Dag van de armoede” is er op woensdag 22 november a.s. een speciale 
voorstelling in het Atlas theater. Aanvang 20.00 uur.  
De Joseph Wresinski Cultuur stichting speelt dan het stuk “De omzieners”. Dit stuk wordt gespeeld 
door mensen die in armoede leven samen met ervaren theatermakers. 
Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Emmen en een groot aantal 
vrijwilligersorganisaties zoals de Voedselbank, DABAR (diaconieën van verschillende kerken in de 
gemeente Emmen), etc.  
De toegang is gratis, waardoor het voor iedereen mogelijk is om deze bijzondere voorstelling mee te 
maken.  
Na afloop kunt u ook in gesprek gaan met de spelers. 
Op het tafeltje in de hal van de kerk liggen enveloppen met een uitnodiging waarin meer toelichting 
wordt gegeven. U kunt een uitnodiging meenemen. 
  
  

  

  

mailto:nisi.decric@hotmail.fr
mailto:lobke.kooistra@gmail.com
mailto:kajim01@hetnet.nl
http://www.taizededemsvaart.nl/


  
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Iena Pals, tel. 618687. Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 17 november. 
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