
Zondag 4 februari 2018 week 6 Jaargang 20 
 
Begroeting door:   Mw. J. Strockmeijer en mw. E. Veerbeek 
Voorganger:  Ds. Thon uit Valthermond 
Organist:   Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Mw. B. Beukers en mw. E. Jipping 
Diakenen:   Mw. M. Hut en mw. N. van der Kamp 
Lector:    Mw. G. Venema 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:            Dhr. En mw. Altena 
  

Agenda week 6: (voor zover bekend) 
Zo: vanavond  Clubs 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Di: 09.30 uur Interieurverzorging: dames J. Geerlinks, M. Vos en C.Strootman 
Di: 18.30 uur Vergadering moderamen 
Wo:  10.00 uur Vergadering WCK 
Wo: 19.30 uur Rituelen 40-dagentijd 
Do: 19.30 uur Evangelisch Werkverband 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen N. Feenstra en J. Boeijenga 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. J. Huizinga 
  
Komende diensten: 
Zondag 11 februari. 10.00 uur in Ichthus  
Voorganger ds. G. Kajim, Heilig Avondmaal 
 
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mevr T Bakker v Beilen Hagendoorn 15 7822 CA Emmen 
Dhr H de Jong Valtherlaan 221 7815 BE Emmen 
Een roos voor Phie Marie Femmy Backers Dennelaan 12 7822 EL Emmen’ 
  
  

 
 
  

Na deze dienst is er koffie/thee, 
beneden in de Zeihuuv, u bent allen van harte uitgenodigd! 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e 
ouderling, bereid om u, na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  

Kindernevendienst en oppas 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen 
kindernevendienst of oppas is? 
Neem voor kindernevendienst contact op met Elona Bloemberg 
(elonabloemberg1991@hotmail.com). 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  

https://maps.google.com/?q=Valtherlaan+221+7815+BE+Emmen&entry=gmail&source=g
mailto:elonabloemberg1991@hotmail.com
mailto:oppas.ichthus@gmail.com


Opbrengst collectes 28 januari 
1e: € 134,50 (Diaconie), 2e: € 105,62 (catechese en educatie) 
  

De collectes op 11 februari zijn voor: 
1e: Het Ziekenhuispastoraat UMCG en 2e: voor de Kerk. 
  
Bij de 1e collecte 11 februari 
1e collecte 11 februari is voor Ziekenhuispastoraat UMCG. 
Ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een belangrijke taak in de zorg voor 
mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Vaak gaat het om ernstig zieke 
volwassenen, maar ook kinderen, jongeren en hun ouder(s). Ze zijn vaak ver(der) 
van huis, van familie en vrienden en uit hun vertrouwde omgeving omdat ze niet 
alleen uit Noord-Nederland komen maar ook van ver daarbuiten. Door die afstand 
kan een eigen predikant niet of weinig komen. De zorg neemt toe doordat een 
groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond heeft maar door de ziekte en 
in het ziekenhuis wel met levens- en geloofsvragen geconfronteerd wordt.  
Speciaal voor de geestelijke verzorging in het Beatrix Kinderziekenhuis wordt deze 
collecte bestemd.  Van harte bij u aanbevolen!  
  
Hartelijk dank 
Via de familie Kip ontvingen wij vanuit Heidehiem een gift van 20 Euro voor het 
bloemenfonds. We danken de gevers hartelijk voor deze bijdrage!  
  

Gift en gaven 
Afgelopen week is op onze rekening overgemaakt een bedrag van 85,00 euro, wat 
gedoneerd was tijdens een Nieuwjaars-  visite. Heel veel dank hiervoor. 
Verder zaten in de mand afgelopen zondag een paar tassen vol boodschappen ook 
hiervoor onze hartelijke dank.   Het team van “De Helpende Hand“ 
  
Jubileum  Op woensdag 7 februari a.s. hopen wij, Gré en Wim Goeree, DV het feit 
te vieren dat we 60 jaar geleden zijn getrouwd. In dankbaarheid hopen wij dit te 
vieren met onze kinderen, klein- en achterkleinkind. De belofte elkaar gegeven in 
voor-  en tegenspoed hebben we tot dit moment door Gods genade kunnen 
volbrengen. Veel zegeningen hebben we gekregen, ook dieptepunten hebben we 
gekend, maar vertrouwend op de Schepper zijn we meer dan overwinnaars.  

De Ichthus gemeente feliciteert jullie met deze speciale dag, welke niet bepaald 
vanzelfsprekend is om mee te maken en wenst jullie een hele fijne en gezegende 
dag toe! 

Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen, telefoontjes, e-mails en persoonlijke 
felicitaties voor ons 50-jarig huwelijk, dat we op 26 januari jl. mochten vieren. 
Het heeft ons goed gedaan!  
Met een hartelijke groet, Hans en Hennie Hendriks-Niers 
  
ZWO-nieuws Zendingsbusjes 
Deze zullen op 11 en 18 februari worden uitgedeeld.  
We zamelen geld in voor de stichting ‘Naar school in Haïti’ van Marijke Zaalberg.  
Het motto van deze stichting is: ‘Het volgen van onderwijs is het begin van het einde 
van armoede’.  



Het geven van onderwijs gaat hand in hand met het bieden van medische zorg aan 
kinderen. Zo zijn er nevenactiviteiten als: het verstrekken van maaltijden aan 
schoolkinderen, het uitdelen van kleding en schoenen, het begeleiden bij de 
persoonlijke hygiënische verzorging, de aanleg en onderhoud van een moestuin en 
de mensen leren hoe ze dit zelf kunnen doen. 
In de dienst van 18 februari zal een korte presentatie gegeven worden door de heer 
van Dam, vrijwilliger bij de stichting.   
Als u zelf al meer wilt lezen/bekijken over deze stichting en haar werk ga dan naar de 
website:www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl  Namens de ZWO, Jannes Hut 
  
OPROEP  
Er ontstaat een vacature voor ‘Bezorging kerkblad Op Weg’.  
Jo Huizinga heeft aangegeven hiermee te willen stoppen.  
Jo hartelijke dank voor je inzet gedurende vele jaren.  
Een oproep aan u: Wie wil deze taak voortzetten?  Samen met dhr. en mw. Baas.  
Dit houdt in dat u 1x in de twee maanden het kerkblad ophaalt op het kerkelijk 
bureau en aflevert bij de bezorgers aan huis, dit vergt ca. 4 uur per keer.  
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gea Dost, voorzitter kerkenraad. 
Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 
Met vriendelijke groet,  Hennie Hendriks-Niers, scriba  
  

Boekenmarkt 
Onze voorjaarsboekenmarkt komt er aan.  
En wel op zaterdag 3 maart 2018 van 9.00-14.00 uur in ons kerkgebouw Ichthus. 
Naast diverse boeken verkopen we ook CD’s, LP’s Dvd’s, legpuzzels. Daar we ook 
aan een rustpauze denken hebben we ook een kopje koffie/thee met wat lekkers te 
koop en kunt u dit nuttigen in onze  gezellige “Grand Café”. 
We hopen dat velen van u deze markt komen bezoeken en natuurlijk gezellig 
rondneuzen en uiteindelijk ook het een en ander meenemen. Graag tot ziens.  
  De Boekenmarktcommissie „Ichthus” 
  
PREEKVOORZIENING  
Na 7 jaar als preekvoorziener heb ik besloten om hiermee te stoppen. Gelukkig heb 
ik een opvolger gevonden in de persoon van Herman van der Kamp. 
Ik heb het altijd met plezier gedaan al was het na het vertrek van ds. Klaassens een 
hele klus om dit in zo’n laat stadium nog voor elkaar te krijgen maar gelukkig kreeg ik 
van diverse gemeenteleden namen van predikanten door. 
Ook de contacten met de gastpredikanten was soms bijzonder; je krijgt op den duur 
een band. 
Voor 2018 mocht ik van het moderamen wat bijzondere dingen invoeren. 
Zo is er op 27 mei medewerking van de dhr. Kloppenburg op het orgel en zijn twee 
dochters op trompet en/of bugel. In deze dienst gaat ds. Wentink voor, al deze 
mensen komen uit Emmer- Compascuum. 
Op 10 juni is er een Drentse dienst voorganger is ds. Evert Akkerman. 
Jammer dat ds. Anne Westerduin en ds. Marieke Reinders in 2018 geen diensten 
aannemen i.v.m. drukke werkzaamheden. 
Gelukkig staat Maarten Westerduin wel op de lijst. 
Ik wil de gemeente dan ook bedanken en Herman veel succes wensen voor de 
invulling van 2019.  Geert Wubs 
  

http://www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/


7 febr.: avond over ‘rituelen onderweg in de 40 dagentijd’ 
Iedereen heeft zo zijn of haar rituelen, een vaste handeling per dag. Bijvoorbeeld bij 
het opstaan een ritueel dat helpt de dag te beginnen. 
In de oecumenische dienst van 21 januari heb ik er ook bij stil gestaan. Er zijn 
persoonlijke rituelen, maar ook die door een groep worden gedaan. Thuis, in de 
natuur of in een kerk of andere ruimte waar mensen bij elkaar komen en dit willen  
delen. 
Er zijn ook rituelen die je nog niet kent misschien. Rituelen die een andere kijk op je 
leven geven. Die helpen kunnen in nieuwe situaties, om een overgang te maken of in 
situaties bij verlies. Ze kunnen ontlastend werken. Het onafgemaakte wordt 
opgeruimd, zodat er ruimte gemaakt wordt voor een nieuw begin. 
In het programmaboekje van Ontmoeting en Inspiratie heeft u hier meer van kunnen 
lezen. 
De periode in de kerk voorafgaand aan Pasen, de veertig -dagentijd, is een tijd van 
inkeer. Een tijd om je te bezinnen, in alle rust te kijken naar hoe het leven gaat, 
gegaan is; waar je je vrij in voelde, wat je in de weg zat. 
Het is ook een periode waarin je de kans hebt om van wat jou blokkeert, of 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, feest van de opstanding. 
Op zondag 18 februari is het de eerste zondag van de veertig- dagentijd. In die 
viering zou goed een ritueel kunnen passen. Om dit voor te bereiden wil ik u/ jou 
uitnodigen om te komen naar een avond in Ichthus. We praten over rituelen, wat zijn  
 rituelen, wanneer en hoe helpen ze en wanneer niet?  
En misschien doen we ook een ritueel. 
U/jij bent van harte welkom op 7 februari om 19.30 uur in Ichthus. Vanaf 19.15 is er 
koffie en thee.  
Graag van te voren opgeven bij ondergetekende 
Via de mail jannekedevalkboerma@gmail.com of telefonisch: 645673.  
Of via de lijst in de hal.    Janneke de Valk 
 
Ook dit jaar weer van harte welkom op de drie Ontmoetingsavonden! 
Ook dit jaar zullen er weer drie (wijk)ontmoetingsavonden plaatsvinden. Drie 
avonden waarop wijken van ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim 
samen in gesprek zullen gaan met elkaar en met de beide predikanten rond het 
thema: de zorgzame kerk. Drie avonden met ruimte voor gezelligheid en voor 
gesprekken over leven, geloof en kerk. De avonden zullen plaatsvinden op: 

- Dinsdag 13 februari voor de wijken 2, 4 en 5 

- Woensdag 21 februari voor de wijken 3, 7 en 8 

- Donderdag 22 maart voor de wijken 1, 6 en 9 

Als het goed is hebt u allen daarvoor een uitnodiging gehad. Maar ook als u die niet 
ontvangen hebt, bent u van harte welkom op de avond van uw eigen wijk, maar als 
dat niet uitkomt natuurlijk ook op een van de andere avonden. De avonden vinden 
plaats in de Zeihuuvzaal in Ichthus en beginnen om 19.30 uur. Als u vervoer nodig 
hebt voor de avonden, bel of mail dan gerust even met ds. Janneke de Valk-Boerma 
(645673, jannekedevalkboerma@gmail.com) of ds. Gerben Kajim (546017, 
g.c.kajim@hetnet.nl) 
 
 
 

mailto:jannekedevalkboerma@gmail.com
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Choral Evensong in de Grote Kerk 
Deze Vesper begint vanmiddag 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 onder leiding van Daniel Rouwkema en wordt 
begeleid door de organist Jan Pieter Lanooy. Liturg 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. 
Allen hartelijk welkom! 
  
Zang en Evangeliedienst in de Kapel 
Vanavond is er een Zang- en Evangeliedienst in de Kapel.  
Voorganger is ds. J. W. Moolhuizen uit Dedemsvaart. M.m.v. Christelijk Mannenkoor 
„Asaf” uit Dedemsvaart onder leiding van Peter Bos. Organist is Ronald Ymker.   
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  
  
 

 
  

________________________________________________ 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp tel. 640035. Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  

Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 23 februari. 
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