
Zondag 5 november 2017 week 45 Jaargang 19 
  
Begroeting door:  Mw. C. Bloemberg en mw. A. de Jonge 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mw. E. Jipping 
Diakenen:  Mw. F. Boerhof en mw. N. van der Kamp 
Lector:   Dhr. G. Renkema 
Oppasdienst:    Mw. A. Misker 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:            Mw. J. Staal en dhr. H. Beukers 
  
Agenda week 45: (voor zover bekend) 
Ma:  08.30 uur Interieurverzorging: dames M. Hoving, J. Donker, M. Altena 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 19.30 uur Sacraal dansen 
Wo: 10.00 uur  Vergadering WCK 
Wo: 19.30 uur Vergadering Pastoraat en Diaconie  
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen fam. Hasper 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. J. v.d. Molen 
Zo: 18.30 uur en 19.45 uur Clubs 
  
Komende diensten: 
Vanavond: 19.00 uur in de Kapel Zang en Evangelie 
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: Rient Elling, pianiste: Miranda Vermeer-Luchies. 
  
Zondag 12 nov. 10.00 uur in Ichthus Voorganger dhr. M. Westerduin. 
  
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. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Mw. S. vd Molen-Hovingh en mw. A Bouland-Waninge. 
  
Opbrengst van de collectes van 29 oktober 
1e: € 241,57 (Kerk in Actie) 2e: € 155,89 (wijkkas)  
  
De collectes op 12 november zijn voor: Diaconie en Kerk 
  
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  
  
Bedankt 
Blij verrast was ik zondagmorgen door een bloemengroet van de Ichthusgemeente. Het is fijn als er 
aan je wordt gedacht. Mijn hartelijke dank daarvoor. Mw. I. Kamminga-Postema 
  
Mantelzorgzondag 5 november 
Vandaag 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  
  
Sacraal dansen  
A.s. dinsdagavond kan men van 19.30 uur tot 21.30 uur 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.  
Iedereen kan aansluiten, ook zonder enige danservaring. 

             Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326 
  
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. 
 Inlichtingen: ds. Gerben Kajim, tel.546017,of kajim01@hetnet.nl 
Aanmelding: via de zuil in de hal van Ichthus of per mail aan: boeijenga@zonnet.nl 
  
Instructieavond  Reanimatie en AED  14 en 15 november Aanvang 19.30 uur in de Zeihuuv zaal. 
MET REANIMATIE EN EEN AED KUNNEN LEVENS GERED WORDEN. 
Het zal je maar gebeuren: In je omgeving krijgt iemand een hartstilstand en je bent niet in staat om 
handelend op te treden.  
Bovendien: Een hartstilstand kan je ook zelf overkomen. 
Het is dan ook van het grootste belang, dat je handelend kunt optreden in geval van een hartstilstand.  
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. 
  
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 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 vanaf zondag  
5 november een mand/doos in de hal waar u ze in kunt doen. 
Alvast bedankt voor de medewerking., 
      De rommelmarktcommissie. 
  
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 en 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 schoolspullen krijgen worden ze ook gemotiveerd om (weer) naar 

mailto:kajim01@hetnet.nl
mailto:boeijenga@zonnet.nl
mailto:g.fleming@planet.nl


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 
  
De wereld op z’n kop in Odoorn vanmiddag 15.00 uur  
In de kerk van Odoorn Valtherweg 1, 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.  
  
Choral Evensong vanmiddag 5 november 17.00 uur 
In de Grote Kerk. Het Vocaal Ensemble Magnificat o.l.v. Daniel Rouwkema wordt begeleid door 
organist Mattijs de Vreugd. 
Liturg is ds. Jan Fischer. De toegang is vrij en bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de 
bestrijding van de onkosten.  Allen hartelijk welkom! 
  
Filmavond in de Opgang op 12 november om 19.30 uur 
De commissie Vorming en Toerusting van Emmen- Zuid presenteert dit jaar de film L’Apôtre (de 
Apostel). Deze inspirerende film verscheen in 2014 van de gerenommeerde regisseur, 
scenarioschrijfster en filmproducente Cheyenne Caron, die voor deze film al diverse prijzen heeft 
weten binnen te halen. 
De film gaat over het waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim die wordt opgeleid tot imam. 
Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering als hij Jezus ontmoet. De confrontatie met zijn 
familie, die juist zo trots is op een zoon als toekomstige imam, is hard en moeilijk. Vooral de broer van 
Akim heeft een grote afkeer van zijn bekering tot het christendom. Akim doet er alles aan de 
acceptatie van zijn familie te herwinnen. Zijn nieuwe levensstijl blijkt uiteindelijk een krachtig 
getuigenis van geloof en vergeving. Deze film geeft een interessante inkijk in de Islamitische 
migrantenwereld in Frankrijk en daarmee ook min of meer in Nederland. Op www.emmen-zuid.nl kunt 
u de trailer zien van deze film.  Van harte aanbevolen! De toegang is gratis. 
  
Morgenavond 6 november gespreksavond over film en boek Ad van Nieuwpoort 
Op 10 oktober werd in de Grote Kerk de documentairefilm ‘Hier ben ik’ getoond. Een boeiende film 
waarin ds. Ad van Nieuwpoort, predikant in Bloemendaal en Overeem, wordt gevolgd in zijn werk. 
Over dat werk als predikant heeft hij begin 2017 ook een boekje uitgebracht: ‘Uit de tijd’.  
Hij schrijft daarin over zijn passie voor het predikantschap. Een predikant is voor hem iemand die een 
poging waagt nieuwe tijden te verbinden met oude bronnen. Een verhalenverteller', een exegeet van 
zowel oude woorden als nieuwe tijden. In Uit de tijd laat hij zien hoe Bijbelverhalen, mits gelezen als 
literatuur, een rol van betekenis kunnen spelen in het leven van mensen van nu, of die zichzelf nu 
'gelovig' noemen of niet. Het is zeer boeiend zijn gedachten daarover te bespreken. Morgenavond, 
maandag 6 november, bent u van harte uitgenodigd voor de bespreking van hoofdstuk 3. 
Het kennen van film of boek is daarvoor niet een vereiste.  
Als u deze verrassende en fascinerende avond wilt bijwonen, zou u dat even door willen geven aan 
een van de twee predikanten die er deze avond bij zijn, ds. Jan Fischer (janfischer@kpnmail.nl) of 
Gerben Kajim (g.c.kajim@hetnet.nl)? De avond begint om 19.30 uur in de Grote Kerk. 
 
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 
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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  
  
  
 Jouw mantelzorger 

  
Jij zorgt waar kan, bij buur en kind 
Bij vader, moeder, man of vrouw 
Want allen delen in jouw trouw 
Wat ook een ander zegt of vindt 
 
Mantelzorg, het klinkt zo goed 
Een mantel is vaak lekker warm 
Maar zonder ben je beslist arm 
En wie voor jou straks zorgen moet? 
 
Want nu al doen jouw botten pijn, 
En die ander kan soms zeuren 
Wie is er om jou op te beuren? 
Wie kan straks jouw mantelzorger zijn? 
 
God slaat zijn mantel om jou heen 
Hij zorgt voor jou en geeft je kracht 
Is bij je iedere dag en nacht 
Die Mantelzorger laat jou nooit alleen.  
 
  
_____________________________________________ 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 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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