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Begroeting door:  Mevr. L. Bodewitz en mevr. F. Breekveldt                   
Voorganger:    Ds. J. de Valk-Boerma en ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  A. Stulp 
Ouderlingen:   Dhr.  H. Beukers en mevr. B. Beukers 
Diakenen:  Dhr. J. Hut en mevr. M. Hut 
Lector / Lectrice Mevr. A. Steenstra 
Oppasdienst:    Mevr. M. Hut    
Koster:    Dhr. A. de Jonge 
Weekkosters:  Dhr. F. Knigge en dhr. W. de Vries 
  

Agenda (voor zover bekend)  
Zo: 18:30 uur Club 
Ma:   8.30 uur Interieurverzorging: dames Hoving, Donker en Altena 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur Ichthuskoor 
Di:  19.30 uur Sacraal dansen 
Wo: 19.30 uur Diaconie 
Wo: 19.30 uur Pastoraat 
Vrij: 13.30 uur   Schakel vouwen: fam.  Hasper  
Vrij: 13.45 uur   Bezorgen voor kerktelefoon: dhr. D. Moorlag 
  

Komende diensten  
Dinsdag 26 september om 14.30 uur in Heidehiem met als voorganger ds. G. Kajim en als organist 
dhr. Elling. 
Zondag 1 oktober in Ichthus om 10.00 uur met dhr. M.  Westerduin.  
  

Voor onze gasten 
Wilt U meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, die na 
afloop van de dienst enige tijd voor in de kerkzaal zal blijven, bereid om U te woord te staan.  
  

Wie wil als groet van de gemeente de bloemen brengen naar..... 
Mevr. J. Poppema  en dhr. G. Dost. 
  
Opbrengst collecte zondag 17 september 
De opbrengst van de 1e collecte € 136,34 (diaconie) en de 2e € 146,43 (PKN vredesweek). 
  
De eerste collecte op Israëlzondag 1 oktober voor ALEH 
ALEH is een Israëlische organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige 
handicap en die zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk) zeer beperkt zijn. Meer dan 700 
baby’s, kinderen, jongvolwassenen en adolescenten, worden in al hun behoeften voorzien in de vier 
afdelingen van ALEH, 24 uur per dag, 7 dagen per week. ln Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het 
rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd team van therapeuten, artsen, verpleegsters, 
verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continu in de 



weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische, paramedische, sociale - én emotionele 
behoeften. 
Bij ALEH kijkt men verder dan de beperking, het gaat om het kind. Door het werken aan de 
ontwikkeling en verrijking van de kwaliteit van leven en hiervoor alle mogelijke middelen, therapieën 
en zorg in te zetten, stellen ze elk kind in staat zijn of haar volle potentieel te bereiken. ALEH koestert 
het leven en overlaadt deze bijzondere kinderen met liefde, levensvreugde en de warmte van een 
thuis. 
Waarom ALEH tijdens Israëlzondag? 
Omdat ALEH het leven koestert en kwetsbaar leven beschermt!  
Omdat bij ALEH voor iedereen wordt gezorgd, Jood, Moslim en Christen!  
 Omdat ALEH een plek is van verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israël die samen 
voor meervoudig gehandicapte kinderen zorgen! 
Omdat ALEH uw hulp nodig heeft de benodigde zorg te bieden die de kinderen nodig hebben! 
Omdat ALEH ook denkt aan andere organisaties die in moeilijke omstandigheden 
verkeren en deze assisteert met haar eigen kennis en ervaring in de zorg, waaronder organisaties in 
de Palestijnse Gebieden en Oost-Europa.                                                                                        De diaconie 
  
Sacraal dansen 
Dinsdag 26 september  kunnen we o.l.v. Joke Vuurboom weer meedoen aan het  sacraal dansen.  De 
Sacrale Dans is een eenvoudige dansvorm, een meditatie in beweging, waarbij in de kring lesgegeven 
wordt, rondom een thema en rondom een mooi middelpunt. Dit „midden” kunnen bijvoorbeeld 
bloemen zijn, een kaars of een eenvoudig midden dat past bij het thema van de bijeenkomst. 
Er wordt op verschillende muzieksoorten gedanst, zowel religieus, klassiek of folklore muziek. De 
dansen bestaan meestal uit eenvoudige choreografieën, waarbij de herhaling van de bewegingen 
essentieel is om tot meditatie te kunnen komen. De danspassen zijn eenvoudig en herhalen zich 
steeds, ingetogen maar soms ook uitbundig. 
Het is een manier van communiceren met jezelf, met de ander en met de bron, het is een taal zonder 
woorden. Daarbij speelt leeftijd geen rol en is danservaring is niet nodig.  
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.  
Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail jannyenkoos@kpnplanet.nl . 
  
Oecumenelezing in de Grote Kerk van Emmen 
De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen organiseert in samenwerking met 
wijkgemeente Grote Kerk  Emmen-Odoorn , de jaarlijkse Oecumenelezing op dinsdag 26 september 
in de Grote Kerk aan het Marktplein in Emmen. De lezing wordt gehouden door Mgr. Ron van den 
Hout, de nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.  De lezing begint om 19.30 uur en 
de toegang is vrij. 
  
Muziektheater in Ichthus:  Het zit niet…, het zingt!  
De muziektheatergroep ,,Fijne Mensen’’ uit Ede brengt een boeiende muzikale cabaret-achtige 
voorstelling over het Protestantsisme, met als titel  ,,Het zit niet….het zingt!”’ 
De voorstelling zit vol muziek: mooie en ontroerende liederen, sommige zelfgeschreven door de 
spelers, maar ook oude bekende meezingers. Het publiek komt goed aan zijn trekken. Het publiek 
mag soms meezingen want er zullen niet alleen  cabaret-achtige liedjes gebracht worden, maar ook 



liederen die vroeger op school, kerk of op de zondagschool werden gezongen.  
Een luchtige, humoristische, openhartige en soms ontroerende schets van een generatie met “een 
godsdienst van hun jeugd”, die voor een groot deel daarvan afscheid heeft genomen. Zo nu en dan 
worden  harde noten gekraakt,  maar er komt ook aan de orde wat het protestantse geloof na 500 
jaar nog kan betekenen, nu voor velen allerlei  zekerheden zijn weggevallen. Herkenbaar voor 
iedereen die een protestantse opvoeding heeft gehad en dat als positief of misschien helaas ook wel 
als heel negatief heeft  ervaren.   
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar en met de theatergroep nog wat na te praten.  
Hartelijk welkom in Ichthus op 7 oktober 2017, aanvang 19.30 uur. 
De toegang is vrij, wel houden we een collecte aan het eind van de avond en we hopen dat iedereen 
daar  zo mogelijk ongeveer € 5,00 of meer in doet. Dit is inclusief koffie ,thee en/of een ander 
drankje. Kijk voor meer informatie op: www.fijnemensen.nl 
  
Zang- en Evangeliedienst 
Zondag 1 oktober 2017 is er een zang- en evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen.  
Voorganger is ds. R.B.W. Wentink uit Emmen-Compascuüm. Met medewerking van het 
Mannenensemble ”Duodecime” uit Ulrum (Gr). De organist is Reint Elling en pianiste is  Moniek 
Timmer. 
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  
Meditatieve wandeling op woensdag 11 oktober Jorwert  
In de laatste Op Weg en de pas verschenen programmakrant van Ontmoeting & Inspiratie heeft u 
onder meer kunnen lezen over een meditatieve wandeling in de weilanden van het dorp Jorwert in 
Friesland. Elke woensdag organiseert de stichting Nijkleaster (nieuw klooster) een meditatieve 
wandeling.  Wie wil , kan zo meedoen.  
Namens Ontmoeting & Inspiratie nodigen wij u uit, om met ons mee naar het noorden af te reizen. 
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Vooraf is er een kort ochtendgebed in de kloosterkerk 
aldaar, met aansluitend koffie.  Het idee van de meditatieve wandeling is: stilte, bezinning en 
verbinding. Als je wil kun je met de andere aanwezigen de ochtend afsluiten met een broodmaaltijd 
in dezelfde kerk. 
We reizen samen met een aantal auto’s naar het noorden (Jorwert ligt vlak bij Leeuwarden) en ook 
weer terug naar Emmen.  
  
Op 11 oktober vertrekken we om een uur of acht vanaf Ichthus . Het ochtendgebed begint om 9.30 
uur. We zijn weer terug in Emmen halverwege de middag.  
Het is raadzaam om goede wandelschoenen of laarzen aan te trekken. Het kosten zijn €5.00.  Zelf 
lunch mee nemen. 
Als je vragen hebt of belangstelling om mee te gaan, kun je dat melden aan:  
 -Frans Gerrit van Zwieten: vzwieten@hotmail.com ; 
 -Janneke de Valk: jannekedevalkboerma@gmail.com; 
 - op de intekenlijst in de hal.  
Als we met een grotere groep dan 10 mensen zijn, dan komt u waarschijnlijk op een wachtlijst.  Dus 
geef u snel op.  
Meer lezen? Kijk naar de website van Nijkleaster:  www.nijkleaster.frl  
  
 



Uitnodiging deelname projectkoor 
Komend najaar wil De Ark in Groningen weer een liedproject organiseren.  Dit keer rondom een 
aantal Psalmen van H. Oosterhuis en A. Oomen. De liedmiddag waar deze psalmen worden gezongen 
is gepland op zondag 12 november in De Ark. Voor het meerstemmig instuderen houden we 5 
repetities (4, 11 en 18  oktober, en 1 en 8 november). Dit alles o.l.v. Chris van Bruggen, Anneke van 
der Heide en Peter Rippen De locatie is kerkgebouw De Ark - Haydnlaan 46 - Groningen. De tijd is 
19.30 - 21.15 uur. 
Voor de deelname wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Stuur een email naar liedmiddag@gmail.com. Vermeld daarbij je stemsoort. Je kunt je opgeven tot 
1 oktober 2017                                                                                       Van harte welkom. Chris van Bruggen 
  

 

 

   
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: henniehendriks@zonnet.nl 

Tel. 61 41 24 (Els Hasper)   Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 20 oktober 2017 


