
Zondag 8 april 2018 
Week 15 Jaargang 20 
 
Begroeting door:  Mevr. Hendriks en dhr. H. Hemmen 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist/pianist Dhr. P. Flens 
Ouderlingen:   Dames E. Jipping en B. Beukers 
Diakenen:  Dames M. Hut en G. Venema 
Lector:   Mevr. G. Venema 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:               Dhr. en mevr. Venema 
  
Agenda: (voor zover bekend) 
Vanavond: Film bij Misker 
       Club 
Ma. 14.00 uur: Achterom 
Ma. 19.30 uur: Gebedsgroep 
Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor 
Wo: 19.30 uur: Vergadering diaconie en pastoraat 
Wo: 08.30 uur: Interieurverzorging: J. Donker, T. Groenwold en dhr. G. Renkema 
Vr.        13.30 uur: Schakel vouwen: Dhr. en mevr. Hasper 
                               Schakel bezorgen: Dhr. R. Wanders 
  
Komende diensten:  
Zondag 15 april 10.00 uur. Voorganger: Mevr. J. Keim-De Wit 
              
Wie wil als groet van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:   
Mevr. R. Kleefman-Doldersum en mevr. F. Pool de Vries. 
  
Opbrengst van de collectes: Witte Donderdag € 132,85                                                                                          
Zondag 1 april: 1e voor diaconie € 263,86, 2e PGEmmen € 213,31 
De collectes voor volgende week zijn voor diaconie en wijkkas. 
                                
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. 
 
Uitnodiging gemeenteavond 18 april 2018                                                                                                                                         
Aan de gemeenteleden, 
Op woensdag 18 april staat de gemeenteavond gepland, aanvang 19.30 uur in d ’Zeihuuvzaal in 
Ichthus.                                                                                                                                                                        
Agenda voor deze avond is:  
- Vesper  
- Mededelingen  
- Financiën: jaarrekening 2017 en begroting 2018 
- Pauze 
- Toekomst Ichthus  
- Rondvraag 
- Sluiting 
We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. U/jij wordt van harte uitgenodigd om op deze 
gemeenteavond aanwezig te zijn en graag begroeten wij u/jou op deze avond.  
Namens de Kerkenraad, Gea Dost, voorzitter. 

 

 



Boekenmarkt: Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 
9.00-14.00 uur in Ichthus. Uw overtollige boeken, Cd's, Dvd's en legpuzzels kunt u iedere 
woensdagmorgen inleveren tussen 10.00-11.00 uur In Ichthus. Ook zondag kunt u ze meenemen. 
Een datum om alvast in uw agenda vast te leggen. 
De boekenmarktcommissie. 
                                 
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik heb mogen ontvangen afgelopen maandag. 
Ook iedereen bedankt voor de kaarten dat geeft altijd steun als er aan je gedacht wordt. Ik hoop gauw 
weer in jullie midden te zijn. Groetjes Wessel Doldersum. 
(Wessel ligt in het U.M.C.G. C3 K48. Hanzeplein 1, 
9713 GZ Groningen) 
 
 Excursie naar het grootste museum van Nederland  
 BEZOEK AAN VIER KERKEN IN GRONINGEN 
 De Commissie Geloof Cultuur en Samenleving van de Grote Kerk organiseert op dinsdag 24 april a.s. 
een bus excursie naar de vier kerken in de provincie Groningen die deel uitmaken van het Grootste 
Museum van Nederland. Deze kerken bevinden zich in de dorpen Krewerd, Middelstum, Pieterburen 
en Midwolde (Wk.). Ze zijn alle vier in de middeleeuwen gebouwd en weerspiegelen een lange 
geschiedenis: begonnen als rooms-katholieke kerk deden ze na de Reformatie dienst als hervormde 
dorpskerk. Alle vier worden ze nu beheerd door de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Een excursie die zeer de moeite waard is! Alvast een paar bijzonderheden: In de kerk van Krewerd 
bevindt het zich het een na oudste bespeelbare orgel van Nederland. Het is gebouwd in 1531 en nog 
steeds in gebruik en mag ook tijdens de excursie worden bespeeld. Deze kerk ademt de sfeer van de 
Middeleeuwen… De kerk van Middelstum is in de 15e eeuw gebouwd door een plaatselijke edelman. 
Op deze manier wilde hij God danken na een behouden terugkeer van een kruistocht naar Jeruzalem. 
De kerk valt o.a. op door zijn prachtige plafondschilderingen. De kerk in Pieterburen is gewijd aan 
Petrus en maakt deel uit van een groter geheel, waarvan Domies Toen (Tuin van de Dominee) deel 
uitmaakt. De kerk staat bekend om het prachtige houtsnijwerk. We sluiten de excursie af in de 
Adelskerk van Midwolde, Hofkerk van de bewoners van de borg Nienoord. In deze kerk bevindt zich 
een fraai marmeren praalgraf van de beeldhouwer Rombout Verhulst. De gids tijdens deze excursie is 
dhr. Reint Wobbes van de SOGK. Hij is zeer ter zake kundig, zowel op het gebied van de kerken 
alsook wat betreft de provincie Groningen. Praktische gegevens: Datum: dinsdag 24 april 2018 
Vertrek vanaf parkeerterrein Hampshire Hotel: 09.00 u. Terugkomst daar: rond 17.15 u. Kosten per 
persoon: € 35,- (inclusief lunch in Pieterburen)Opgave via de mail bij Jans van 
Niejenhuis: vannieje@hotmail.com                                                                                                                             
U kunt zich opgeven tot vrijdag 13 april. 

Muziek Theater in de grote kerk 
Theater over psychische kwetsbaarheid In de Grote Kerk op dinsdag 17 april 2018 om 19.30 uur. 
Gratis toegang. Kerk open om 19.00 uur.                                                                                                 
Muzikale theatervoorstelling gebaseerd op waargebeurde verhalen en indringende portretten van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een ontroerend, humorvol en oprecht 
theateronderzoek naar de dunne scheidslijn tussen normaal en gek. Wat zorgt ervoor dat de ene 
persoon wel aan de goede kant blijft en wie bepaalt wat de goede kant eigenlijk is? Zoals maakster 
Nynka Delcour het zelf verwoord heeft: “Ik ging op reis, op zoek naar mezelf in die ander, en kom thuis 
met een koffer vol pieken en dalen. Onderweg ontmoette ik zes moedige mensen die hun vuile was 
buiten durven te hangen. Zodat de wind hun verhalen kan verspreiden. Verhalen over leven met een 
duiveltje op je schouder, de wereld willen redden, je nergens thuis voelen of het niet meer zien zitten, 
maar toch doorgaan… Ik vind mezelf terug met de vraag: waarom gaan zij over die grens, en ik nèt 
niet? ”Vind je het gek! is een voorstelling die uitnodigt tot reflectie en dialoog over leven met 
psychische kwetsbaarheid en het stigma dat hiermee gepaard gaat. Door de samenwerking met “De 
Bagagedrager” is er na de voorstelling ruimte om gericht in gesprek te gaan over deze onderwerpen 
door het project Theater met Bagage. 

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 27 april. 
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