
Zondag 29 oktober 2017 
Week 44 Jaargang 20
  
Onder voorbehoud: 
Begroeting door:  Dames G. van Engen en R. de Roo 
Voorganger:  Ds. H. Klaassens 
Organist/pianist Dhr. A. Stulp  
Ouderlingen:   Dames H. Hendriks en J. Alberts 
Diakenen:  Dames G. Venema en T. Luchies 
Lector:   Mevr. T. Luchies 
Oppasdienst:   Mevr. M. Hut 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:               Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds 
 
Agenda: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur: Achterom 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Wo: 20.30 uur: Gemeenteavond 
Do:  08.30 uur Interieurverzorging: team 6,  G. van Engen, R. de Roo en N. v.d. Kamp 
Do: 12.30 uur: de Viersprong 
Do: 13.00 uur: Tuingroep 1 en 2 
 
Schakel vouwen:  
31 okt: Dames J. Boeijenga en G. Huizinga.    
  3 nov: Dames E. Veerbeek en N. Feenstra     
Schakel bezorgen: Dhr. H. Schiere (31 okt) 
                   Dhr. L. Beuker  (3 nov) 
 
Komende diensten: woensdag1 november dankdag, 
Voorganger: mevr. J. Keim-de Wit 
Zondag 5 november, voorganger: ds. G. Kajim                             
  
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr. I. Kamminga-Postema, Hunenoord 6 7822 BP Emmen. 
Mevr G. Kuipers-Pot, Nijkampenweg 54 7815 GN Emmen. 
  
Opbrengst van de collectes van 22 oktober:                                                                                                                  
1e collecte:€119,87  2e collecte € 95.95 en nog € 10,00 voor het Rode Kruis. 
De collectes voor volgende week zijn voor:1e voor Kerk in actie, (najaarszendingswerk)                                          
2e voor PGEmmen 
 
Mantelzorgzondag 5 november 
Op 5 november willen we weer, zoals gebruikelijk in Ichthus, aandacht geven aan hen die mantelzorg 
verlenen aan een dierbare. Mannen, vrouwen en kinderen zonder wiens inzet de samenleving er zo 
heel anders uit zou zien. Vaak doen ze in stilte hun werk, soms bijna onzichtbaar voor de omgeving, 
soms omdat ze ervoor gekozen hebben maar even zo vaak omdat het gewoon niet anders kan, maar 
altijd is het zo ontzettend hard nodig. Met een roos geven we een blijk van waardering voor hun inzet. 
Daarnaast is ook uw gebed voor hen een grote steun. Er zullen rozen zijn met daaraan een kaartje 
met de naam van degenen die in Ichthus als mantelzorger bekend zijn. Ook zijn er rozen met een 
kaartje, maar zonder naam. Deze rozen kunt u meenemen en uitdelen aan die personen (juist ook 
personen van buiten de kerk) van wie u weet dat ook zij mantelzorg verlenen. 
Enkele diakenen zullen in de hal van de kerk het uitdelen van de rozen begeleiden. 
De diaconie 
  
 

https://maps.google.com/?q=Hunenoord+6+7822+BP+Emmen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nijkampenweg+54+7815+GN+Emmen&entry=gmail&source=g


Uitnodiging gemeenteavond 1 november 2017                                                                                                                
Aan de gemeenteleden, 
Woensdag 1 november, dankdag,  is de gemeenteavond, na afloop van de dankdienst.  Aanvang ca. 
20.30 uur.  
De volgende punten zullen o.a. aan de orde komen: 
- Nieuwe opzet pastoraat 
Op de gemeenteavond 8 maart hebben we als gemeente met elkaar gesproken over pastoraat en is 
de gemeente geïnformeerd over de plannen om het pastoraat op een andere manier in te vullen. 
Ondertussen is die nieuwe opzet er. Zoals in maart besproken gaan we werken met een pastorale 
bezoekersgroep. Op dit moment zijn er drie pastorale bezoekers, t.w.  Hans en Fieke Breekveldt en 
Sieka Tiemersma.  Zondag 15 oktober heeft de zegening plaatsgevonden.  
Op de gemeenteavond, 1 november, willen we u hier verder over informeren en over doorspreken met 
elkaar.  
- Gemeenteavond 
Van oudsher wordt de gemeenteavond altijd gehouden na de bid- of dankdienst. Daardoor begint de 
gemeenteavond altijd pas rond 20.30 uur en is er soms te weinig tijd om onderwerpen goed door te 
spreken.  We willen met elkaar overleggen of het zinvol is verandering te brengen in de combinatie 
biddag/dankdag en gemeenteavond. Daaraan vooraf willen we ook met elkaar spreken over de bid- 
en dankdagdiensten. Moeten die nog in de huidige vorm worden voortgezet of is een andere invulling 
(bijvoorbeeld op de eerst volgende zondag) een optie? 
U/jij wordt van harte uitgenodigd om op deze gemeenteavond aanwezig te zijn en graag begroeten wij 
u/jou op deze avond.  
Namens de Grote Kerkenraad, Gea Dost, voorzitter. 

Meeleven                                                                                                                                                             
Vorige week is Mevr. L.C.H. Harteveld-van Dijk, Vossepad 244 uit Heidehiem na een tia ontslagen uit 
het Scheper Ziekenhuis en voor revalidatie opgenomen in Verpleegtehuis Weidesteyn, Dr. G.H. 
Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. Wij wensen haar namens de Ichthusgemeente een spoedig 
herstel toe.                                                                                                                                                                                          
Johanna Keim-de Wit – Ouderling Heidehiem 

 Bedankjes: 
-Ik heb het zeer gewaardeerd dat ik zondag 15 oktober de bloemen van de Ichthusgemeente mocht 
ontvangen. 
Hartelijk groet mevrouw F.H. Doornbos-Wichers. 
  
-Hierbij wil ik de Ichthusgemeente hartelijk danken voor de bloemen die ik zondag 15 oktober mocht 
ontvangen.  
Mevr. Rosenbaum-Kaspers. 
 
-Voor de kaarten, e-mails, bloemen, persoonlijke felicitaties ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk in 
oktober, hartelijk dank! 
Tinus en Fennie Boerhof 
  
-Op donderdag 26 oktober waren Rineke en Arie van Duijvenbode, Bastion 8, 50 jaar getrouwd.                 
Zij bedanken Ichthus voor het mooie boeket bloemen. 
 
Ontvangen via mevrouw E. Vos-Bal van NN een gift van 
€ 20,00 voor het bloemenbusje.  Hartelijk dank! 
 
Viersprong 2 november 
De vorige keer dat we de 4-sprong hadden, 5 oktober, was goed en gezellig. Het eten, bereid door 
Mini Bosman en haar helpsters, was weer lekker, het zingen met Wim Kramer van harte en met 
inhoud en de inleiding van ds. Gerben Kajim diepgaand, over een hoofdstuk uit het boek ‘Back to 
Basics’, zeg maar: ‘terug naar de Oorsprong’. De gespreksvragen werden in groepen van 5 personen 
besproken. Daarin konden we goed met elkaar spreken over geloof, het uiten ervan en over de positie 
en rol van Ichthus daarin. 
De komende keer, dus 2 november, is de programma-opbouw hetzelfde: om 12.30 komen we 
bij elkaar om samen de (warme) middagmaaltijd te gebruiken; na de pauze zingen we met Wim 
Kramer en daarna denken en praten we met ds. Janneke Valk over: Wat voor invloed hebben 
beperkingen in je leven op je openheid over je geloof naar anderen? En om ongeveer halfvier gaan 
we weer naar huis. 



Er kunnen nog wel wat meer mensen deelnemen, want er is genoeg eten (de bijdrage hiervoor is 5 
euro) en voldoende aanspraak, dus kom ook op donderdag 2 november om 12.30 uur in Ichthus! 
(Wil je je wel opgeven, want Mini moet wel weten voor hoeveel personen ze moet koken) 
Opgave bij Jaap Tiemersma, tel. 648601, email jtiemersma@gmail.com, of op de zuil in de hal. 
Tot 2 november, Jaap Tiemersma. 
 
 
ACTIE SCHOENMAATJES WEER VAN START 
 In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. 
De schoenendozen gaan naar Sri Lanka, Ghana, Irak, Moldavië en Albanië. 
Daar wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties die het land kennen, weten hoe ze de 
schoenendozen het land in krijgen en waar ze die het beste kunnen uitdelen aan kinderen op scholen, 
in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. 
Doordat de kinderen via de actie schoenmaatjes schoolspullen krijgen worden ze ook gemotiveerd om 
(weer) naar school te gaan. 
 Helpt u ook dit jaar mee om kinderen een onvergetelijke ervaring te geven? 
In de hal van de kerk zijn folders en schoenendozen aanwezig om mee te nemen. De gevulde 
schoendozen, losse spullen of een financiële bijdrage voor de verzendkosten (€ 6,00 per 
schoenendoos) kunt u uiterlijk zondag 19 november inleveren. Let erop dat u een gevulde 
schoenendoos niet dichtplakt! Ze worden namelijk allemaal gecontroleerd op de inhoud om te zorgen 
dat alle schoendozen evenveel inhoud hebben en ook daadwerkelijk voor de gekozen doelgroep 
(jongen of meisje en qua leeftijd) passen. 
Alvast bedankt voor uw hulp. De diaconie 
 
Boekenmarkt: Zoals U wellicht al gehoord hebt gaan we 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 vanaf woensdag 1 november inleveren iedere woensdag tussen 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 vanaf zondag 5 
november een mand/doos in de hal waar U ze in kunt doen. Alvast bedankt voor de medewerking., 
De rommelmarktcommissie. 

 
TOONKUNSTKOOR EMMEN komt met Rossini’s laatste ‘ouderdomszonde’, de Petite Messe 
Solennelle. 
Op zaterdag 4 november verzorgt TOONKUNSTKOOR EMMEN (TKE) in de Grote Kerk van Emmen 
de Petite Messe Solennelle van Gioacchino Rossini. Aanvang 20.00 uur. 
Deze anderhalf uur durende ‘grote kleine mis’ zoals Rossini het zelf ironisch noemde, componeerde 
hij in de zomer van 1863 en is opgebouwd uit de officiële gezangen van de katholieke ‘hoogmis’.                          
Het koor, solisten, pianist en organist staan onder leiding van Iassen Raykov. 
Toegangsprijs: € 22,50; Studenten, CJP en <18jr: € 12,50 
Kaartverkoop via The Read Shop XL Vermeer, Noorderstraat 38 te Emmen, per telefoon 0591-675457 
of via www.toonkunstkooremmen.nl. 
  
Zondag 5 november a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te 
Emmen. Voorganger is ds. P.A. van Elten uit Nieuw-Weerdinge. M.m.v. Chr. Zanggroep ”Chajim” uit 
Schoonebeek o.l.v. Bert v.d. Klis. Organist: Reint Elling Piano: Miranda Vermeer-Luchies. 
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  
De wereld op z’n kop in Odoorn 
Op zondag 5 november is er om 15.00 uur in de kerk van Odoorn een bijeenkomst rondom het thema: 
‘De wereld op z’n kop’, met na afloop een hapje en een drankje.  
Woorden, verhalen, en gedichten door Helene Westerik (pastoraal werker kerk van Odoorn), 
afgewisseld met muziek door ZinQ: vier zangers en een pianist: Dia Vos, Märia Gepken, René 
Gepken, Tonnis Bos en Bart Trip.  
Reflectie op de wereld van nu, hoe het anders zou kunnen en hoe je het anders zou willen, in woord 
en muziek. Voor wie bezinning, inspiratie en samenzijn zoekt.  
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.  
Kerk van Odoorn, Valtherweg 1, Odoorn. 
 

mailto:jtiemersma@gmail.com


Vocaal Ensemble Magnificat verzorgt 5 november 2017 weer een Choral Evensong in de Grote 
Kerk in Emmen. Deze Vesper begint om 17.00 uur en staat geheel in de traditie van de kerk van 
Engeland waar de Evensong in vele kerken dagelijks wordt uitgevoerd. 
Vocaal Ensemble Magnificat staat o.l.v. Daniel Rouwkema en wordt begeleid door organist Mattijs de 
Vreugd. 
Liturg in de Vesper is Jan Fischer. De toegang is vrij. 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten, die bij iedereen van 
harte wordt aanbevolen, zodat we deze traditie kunnen voortzetten. 

 
  
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124. Kopij vóór donderdag 17.00 uur.  
 
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer                                                      
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774. Kopij vóór 17 november.  
  
 


