
 

BIJ DE DIENSTEN  

Zomerdiensten 2017: Zomerstellingen! 

Ook dit jaar zullen de gemeentes van Ichthus en de Kapel in de zomer 

zes opeenvolgende gezamenlijke zomerdiensten houden. De eerste zal 

zijn op zondag 23 juli, de laatste op zondag 27 augustus. 

Geïnspireerd door het verhaal over Luther en zijn 95 stellingen die 

hij aan de deur van de kerk te Wittenberg zou  hebben gespijkerd, 

zullen de zomerdiensten dit jaar in het teken staan van stellingen 

die de predikanten in hun diensten zullen poneren en op zullen 

schrijven. De diensten zullen rond die stelling dan vorm gegeven 

worden. Tijdens of na de diensten is er gelegenheid om (schrijvend) 

op die stellingen te reageren. Zo ontstaat er een levendig en 

gevarieerd palet van stellingen en reacties, die steeds mee zullen 

gaan naar resp. de Kapel en Ichthus. Wij durven daarom de stelling 

wel aan: De zomerdiensten zijn ook dit jaar inspirerende diensten, 

die u mee moet maken! U bent in ieder geval van harte welkom! 

Ook in deze periode zullen we enkele gastpredikanten ontmoeten. En 

voor zondag 3 september staat de openluchtdienst gepland.  

Zie het overzicht van de Kerkdiensten elders in dit blad. 

 

IN MEMORIAM  

Frouwkje de Vries-ter Steege 

Op zondag 18 juni is overleden op de leeftijd van 81 jaar Frouwkje 

de Vries-ter Steege. Geboren in Donderen, verhuisde zij al snel naar 

een boerderij in Yde, waar zij opgroeide tot een vrolijke, aardige 

en ondernemende meid die hard meewerkte op de boerderij. Rond haar 

zestiende leert zij haar man Jan kennen, met wie ze tien jaar later 

trouwt. Samen beginnen zij in Emmen een snackbar/Petit restaurant 

‘Succes’ aan de Weerdingerstraat. Het is hard werken, maar dat doet 

ze met hart en ziel. Samen krijgen zij een zoon, Fokke en vormen zij 

een warm en ontspannen gezin, waar eigenlijk nooit ruzie is. 

Frouwkje is een lieve, zorgzame moeder. Samen geniet het gezin van 

de vakanties naar Callantsoog en het rijden in de VW Kever. In 1993 

overlijdt haar man Jan en wordt de zaak verkocht. Frouwkje gaat aan 

de Nijkampenweg wonen, waar zij het leven weer oppakt en vele 

vrienden maakt. Zij raakt betrokken bij het Volk van Grada en doet 

mee aan de shows met Drentse klederdracht door heel het land heen. 

Kleindochter Sarah wordt geboren in 2012 en daar geniet ze intens 

van. De gezondheid wordt de laatste jaren minder en vooral haar 

longen zijn kwetsbaar. Na een val overlijdt zij toch nog plotseling, 

nadat ze enkele maanden geleden in de Borgerhof in Borger is komen 

wonen. De woorden uit Psalm 23: Want U bent bij mij….tekenen haar 

geloof, dat belangrijk voor haar was. Mogen allen die haar zullen 

missen, ervaren dat God met hen is.  

Ds. Gerben Kajim 

 

 



Overlijden Geesje Oosting-Alberts  

Op 21 juni 2017 is overleden Geesje Oosting-Alberts in de leeftijd 

van 92 jaar. Mw. Oosting woonde in de Meerstede, Nijkampenweg 165. 

Op de rouwkaart stond: 

'Alle kaarten liggen op tafel, ik heb mijn spel gespeeld, 

al die gewonnen prijzen in mijn kast  

laten zien dat ik mij nooit heb verveeld. 

Met trots kijk ik terug op het leven,  

fijn dat jij daar onderdeel van was, 

ook al was dat voor heel even'. 

We wensen de familie veel sterkte toe, dit verlies te verwerken. 

Hennie Hendriks-Niers, scriba 

 

 

UIT DE PASTORIE  

Bericht van uw predikanten 

Beide predikanten hebben in de komende weken vakantie. Janneke de 

Valk is afwezig van 15 juli tot en met 6 augustus. Gerben Kajim is 

afwezig van 24 juli tot en met 13 augustus. Zij nemen tot 23 juli en 

na 6 augustus voor elkaar waar. Mocht u in de tussentijd dringende 

zaken hebben dan kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks 

(619774)of met Herman van der Kamp(640035). Niet voor iedereen is 

het vanzelfsprekend in, rond de zomervakantietijd op vakantie te 

gaan. Door beperkingen van allerlei aard kan het zijn, dat je thuis 

blijft.   

We leven in een tijd waarin er zoveel reclame gemaakt wordt voor 

andere plekken waar je beslist moet wezen, terwijl het ook heel goed 

kan zijn om gewoon thuis te zijn. En misschien kan het ook niet 

anders.  Voor wie wel weg gaan, ( er zijn al meerdere trouwens die 

hun vakantie al achter de rug hebben) wensen wij u natuurlijk een 

mooie reis en voor wie thuis blijft, een goed vervolg van de zomer.  

Dat deze zomermaanden voor elk van ons een tijd zal zijn, waar je op 

adem kunt komen! 

Gerben Kajim en Janneke de Valk-Boerma 

 

 

UIT DE KERKENRAAD.  

- Een kleine commissie, deze is gevormd vanuit de kerkenraad, is 

bijeen geweest i.v.m. met het werven van nieuwe ambtsdragers. Er 

zijn enkele namen genoemd in deze commissie en de voorzitter, Harrie 

Beukers, benadert deze personen met de vraag of ze zich kandidaat 

willen stellen voor ambtsdrager. De commissie hoopt hiermee succes 

te hebben en dat in het nieuwe seizoen ambtsdragers bevestigd kunnen 

worden! Afscheid en bevestiging van ambtsdragers is gepland in de 

dienst op zondag 15 oktober 2017. 

- De startzondag is op 24 september a.s. Een kleine groep zal deze 

zondag voorbereiden. Thema is: ‘een open huis, hoe open zijn we..?'  

Nadere informatie volgt.  



- Barbecue voor vrijwilligers: Afgesproken is een barbecue te 

organiseren voor de vrijwilligers en wel op vrijdag 22 september. 

Opgave bij Jan en Gré Venema. 

- In de periode 23 juli t/m 27 augustus zijn er weer gezamenlijke 

diensten, wisselend in Ichthus en in de Kapel. Na afloop van de 

dienst is er koffiedrinken. De kerkenraad nodigt u/jou van harte 

uit deze diensten bij te wonen. Een ieder is van harte welkom 

zowel in de dienst als bij de koffie.  

Namens de kerkenraad met een hartelijke groet, 

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

Seniorenreisje 7 september a.s. 

Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente-dagtocht te maken. 

We hebben inmiddels een mooie route vol verrassingen uitgekozen. 

De invulling van de dag blijft geheim, maar we kunnen wel zeggen dat 

onze eigen organist Pieter Flens weer mee gaat, dus hij zal vast wel 

ergens in een mooie kerk achter het orgel kruipen, de Ichthussers 

zingen immers zo graag. Ook onze beide predikanten gaan weer mee.  

We hopen en verwachten, dat de deelnemers met veel goede indrukken 

en een volle maag aan het einde van de dag weer naar huis gaan.  

De kosten zijn € 42,00 als de bus vol komt. Gaan er minder mee, dan 

zal de prijs verhoogd worden tot € 45, want de bus moet met elkaar 

betaald worden. 

Opgave kan vanaf heden bij Jantiena Strockmeijer, tel 642715  

Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantiena Strockmeijer en Gea 

Warringa 

 

 

Ontmoetingen in de zomerperiode. 

Omdat veel mensen in deze periode op vakantie zijn en 

bovendien veel activiteiten op een laag pitje komen te staan, 



kan het wel eens wat stilletjes zijn en onderlinge contacten 

worden soms gemist. Daarom staat er iedere woensdagmorgen in de 

maanden juli en augustus de koffie/thee klaar vanaf 10-11 uur, het 

is gewoon een gezellige ontmoeting, er is geen programma of andere 

bijzonderheden. Zo mogelijk gaan we lekker buiten zitten, of anders 

in de in de hal van de kerk.  Iedereen is welkom, maar we hopen dat 

met name de ouderen uit de wijk Emmermeer aan deze uitnodiging 

gehoor geven. 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. 

 

ZOMER-KOFFIE-OCHTENDEN 

Elke woensdag in juli en augustus 

10.00-11.00 uur, kerkgebouw Ichthus 

Iedereen is van harte welkom 

 

 

 

 


