
BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 26 februari gaat voor ds. Kajim. Vanaf woensdag 1 maart, Aswoensdag, 

begint de 40 dagentijd. Dat is elk jaar de periode waarin we ons voorbereiden 

op het Paasfeest, dat dit jaar zal zijn op 16 april. Een tijd van bezinning, 

extra stil staan bij momenten in het leven waarin geleden wordt. Of dat nu 

ver weg is, waar we ons mee verbonden voelen of dicht bij: het geeft kracht 

om dat samen te doen, deze weg ga ik niet alleen. Aan het eind van de 40 

dagen, in de aanloop naar Palmpasen, nog vóór de stille week wordt in Ichthus 

de musical 'Op zoek naar Judas' gespeeld: een prachtige, verrassende kijk op 

Judas! Wij wensen elkaar toe dat deze 40 dagen doet leven en dat dat ook 

geldt voor de diensten in deze tijd. Zondag 5 maart zal ds. Kajim voorgaan. 

Woensdag 8 maart, biddag, gaat mw. Keim-de Wit voor. Zondag 12 maart, ds. 

Mellema te Buinen en zondag 19 maart, 3e zondag in de 40 dagen tijd, is een 

muziekdienst en gaat ds. de Valk-Boerma voor. Het thema is: 'Nieuw leven'. 

Het is dan bijna lente. Opkomend groeiend nieuw leven, en tegelijk is het 

dan nog geen Pasen. We lezen in beide muziekdiensten (gedeeltes)uit: Exodus 

17:1-7. Elders in Op Weg kunt u meer lezen over de muziekdiensten.  

Zondag 26 maart zal ds. Kajim voorgaan. In deze dienst zullen we, als 

opwarmertje voor de uitvoeringen van de musical, al enigszins met elkaar op 

zoek gaan naar Judas. Zondag 2 april is er geen dienst in Ichthus i.v.m. de 

uitvoering van de musical en zondag 9 april, palmzondag, gaat ds. mw. 

Verspuij te Zuidlaren voor. Allen van harte welkom bij bovenstaande diensten.  

Ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim.  

 

.  

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

- De gemeenteavond is op biddag, woensdag 8 maart a.s. De gemeenteavond 

begint ca. 20.30 uur, na afloop van de dienst. De volgende onderwerpen 

zullen o.a. aan de orde komen: Mededelingen, nieuw op te zetten pastoraat, 

en Financiën. Een ieder is van harte welkom om op deze avond aanwezig te 

zijn. Graag begroeten wij u. 

- Nieuw op te zetten pastoraat. De commissie heeft een voorstel op papier 

gezet en dit is besproken op de vergadering grote kerkenraad d.d. 18 

januari jl. De vergadering is akkoord met het voorstel en de commissie kan 

het afronden. Zoals aangegeven wordt u op de gemeenteavond geïnformeerd 

over het plan.  

- Een bloemengroet aan de ouderen vanaf 80 jaar. Hierover bestond enige 

onduidelijkheid. Afspraak is gemaakt om bij 80 jaar en ouder, ieder jaar 

een bloemetje te brengen op de verjaardag. 

- Zondag 2 april is er ’s-morgens geen dienst in Ichthus, i.v.m. de 

uitvoering van de musical. (elders in dit blad leest u hier meer over)  

- Op Stille Zaterdag 15 april a.s. wordt in de Grote Kerk weer een 

nachtwake gehouden. 

- 500 jaar Reformatie. Enkele Emmense kerken, waaronder de Protestantse 

Gemeente Emmen, organiseren drie evenementen: Twee vertoningen van de film 

Storm (een avond voor jongeren en een avond voor volwassenen). Deze avonden 

staan gepland op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart, een muziekavond en een 

gezamenlijke kerkdienst. In de zondagsbrief, de Schakel, zal hier ook 

aandacht aan besteed worden.  

Namens de kerkenraad met een hartelijke groet, 

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

 

OVERIG NIEUWS 

Viersprong Senioren 

Op 02 maart a.s. wordt er voor de laatste maal dit winterseizoen een 

gespreksgroep georganiseerd voor onze senioren. Deze ontmoeting wordt 

overdag gehouden in Ichthus. We mogen dit seizoen terugzien op 3 goede 

bijeenkomsten, waarin we onder leiding van onze predikanten en mevr. 



Keim gesproken hebben over het jaarthema van de Protestantse Kerk 

‘Deel je leven’. We nodigen u uit voor deze 4e bijeenkomst, die om 

12.30 uur begint met een warme maaltijd. (We vragen hiervoor een 

bijdrage van € 5,00)Ook zal er weer veel worden gezongen, onder 

begeleiding van één van onze organisten. Inlichtingen: Jaap Tiemersma, 

tel. 648601. Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per 

mailjtiemersma@gmail.com 

 

Sacraal dansen 14 maart en 11 april 

Dit seizoen kan er o.l.v. Joke Vuurboom nog 2 keer bewogen worden op 

muziek, een meditatie door beweging die een Sacrale Dans genoemd wordt. Het 

is een eenvoudige dansvorm, de bewegingen herhalen zich steeds, ingetogen 

maar soms ook uitbundig. De Sacrale Dansvorm is geschikt voor jong en oud, 

voor dik en dun, voor getrainde en ongetrainde lichamen. Danservaring is 

niet nodig. We gebruiken de kerkzaal en we dansen daar twee keer drie 

kwartier, met een pauze er tussen voor een kopje thee of koffie. Op de 

website van Ichthus is een filmpje geplaatst van de een avond Sacraal 

dansen in de Adventsperiode. Iedereen is welkom op dinsdagavond, 14 maart 

en 11 april, 19.30 uur Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326  

 

Ontmoetingen in de winterperiode 

Gedurende de zomermaanden wordt er wekelijks een koffie-ochtend 

georganiseerd. Dat valt bij velen letterlijk en figuurlijk in de smaak en 

er wordt regelmatig gevraagd of dit niet vaker kan. Daarom organiseren we 

nu een maandelijkse ontmoeting in ongedwongen sfeer, onder het genot van 

een kopje koffie of thee. Iedere 3e donderdagmorgen van de maand, 10.30 

uur, (dus deze keren niet op de woensdagochtend) zullen er een aantal 

gastdames/heren klaar staan om koffie/thee te schenken, beneden in de 

Zeihuuv. We hopen op gewoon een gezellige ontmoeting, er is geen programma 

of andere bijzonderheden. Mocht er voldoende belangstelling voor bestaan, 

dan willen we dit tot aan de zomermaanden aanbieden, telkens iedere 3e 

donderdag van de maand. Wilt u graag komen, maar heeft u geen vervoer, dan 

mag u de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (647677) of met uw 

eigen wijkouderling of contactpersoon. We hopen weer velen te mogen 

begroeten op 16 maart a.s. 

 

Club actie! 

Met de clubs doen we allerlei leuke dingen. B.v. knutselen, een gezamenlijk 

uitje; bowlen en zwemmen(dit hebben we zaterdag 11 februari gedaan maar op 

het moment van dit schrijven moeten we dat nog doen) en natuurlijk aan het 

einde van het clubseizoen het jaarlijkse clubkamp naar Ameland. Om dat 

allemaal te betalen houden we elk jaar een actie. Dus ook dit jaar hebben 

we weer wat bedacht. Dit jaar hebben we doosjes pepermuntjes voor u. De 

kinderen van de clubs gaan thuis langs de deuren. Maar in de kerk kunt u 

ons ook helpen (en u heeft gelijk iets lekkers voor onder de kerkdienst) 

Helpt u ons ook? Een doosje met pepermuntjes kost € 2,-. Op 9 en 16 april 

staan we voor en na de kerkdienst in de hal. Komt dat slecht uit of u kunt 

niet zo lang wachten, dan mag u ook bellen/mailen met Wilma: tel 0591-

617602. wilmadeen@gmail.com 

De jongeren-clubs van Ichthus. 
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