
BIJ DE DIENSTEN  

Zondag 15 oktober gaat ds. Gerben Kajim voor, in deze dienst nemen we 

afscheid van een aantal ambtsdragers.  Woensdag 1 november is dankdag, dan 

is er ’s avonds om 19.30 uur een dienst, mw. Johanna Keim-de Wit gaat voor. 

Zondag 5 november gaat ds. Gerben Kajim voor in een bijzondere dienst rond 

schilderingen die gemeenteleden in de weken daarvoor hebben gemaakt rond 

psalm 23. Juist al schilderend is het mooi om al die gevoelens die deze 

bekende psalm oproept, uit te drukken.  Gevoelens die in de dienst ook een 

plek zullen krijgen. Ook begroeten we in deze periode weer enkele 

gastpredikanten. 

Een ieder is van harte welkom om de diensten bij te wonen.  

 

 

IN MEMORIAM 

Lammegien Braam-Hindriks (Lammie) 

Op 16 augustus overleed zij, in de leeftijd van 84 jaar. 

Lammie werd geboren in Luxham en had als oudste van een gezin met 8 

kinderen, al heel jong een verzorgende taak. Na de lagere school ging ze in 

betrekking bij verschillende werkhuizen. Vanaf haar jeugd maakte Lammie, na 

een cursus patroontekenen, kleren voor haar gezin, de familie, voor anderen 

en ging ze op vrijdag naar de markt in Emmen op jacht naar goedkope lapjes 

stof. 

In haar huwelijk met Jantinus Braam was ze een lieve vrouw en een lieve, 

zorgzame, rechtvaardige moeder voor hun dochters Minie en Hilda. 

Lammie was een familiemens, die hield van gezelligheid en spelletjes. 

Op haar kleinkinderen was ze stapelgek en op de pannenkoeken die ze voor 

hen bakte kwamen zelfs klasgenootjes af, om gezellig mee-eten.   

De laatste jaren waren, door de steeds afnemende gezondheid van Lammie, 

niet gemakkelijk, maar er was steeds ondersteunende zorg van familie en van 

Icare. 

Mogen de waardevolle herinneringen aan haar, haar man kinderen en 

kleinkinderen en allen die haar missen tot troost zijn. 

Jullie hebben Lammie, vrouw, moeder, oma en familielid niet verloren, 

daarvoor gaf zij jullie te veel. 

Wat zij jullie zei, dat blijven jullie horen, 

van wat jullie zijn, is zij een deel. 

Jullie komen haar overal nog tegen 

in wat je doet, in wat je laat. 

Zij was en blijft voor jullie een zegen, 

waarvan het spoor steeds verder gaat. 

Annigje Meijering-Pouls (Annie) 

Op 20 augustus overleed zij, in de leeftijd van 88 jaar, in de Horst. 

Geboren in een groot hervormd gezin in Dedemsvaart, moest zij al heel jong 

meewerken in de huishouding. Later werd ze conductrice bij een busbedrijf 

in Balkbrug. Toen ze trouwde met Hendrik Meijering uit Schoonebeek, gingen 

ze in Emmen wonen en samen kregen ze drie zoons en één dochter, voor wie ze 

een lieve, zorgzame moeder was, die graag dingen mocht regelen.  

Annie was een gelovige, behulpzame, gastvrije, nette, sociale vrouw, die 

altijd het goede in mensen probeerde te zien en voor iedereen klaar stond. 

Ze was een trouw kerkganger en deed veel vrijwilligerswerk voor de kerk. 

Annie was een familiemens, een levensgenieter, die genoot als de familie 

bij elkaar was. Toen Henk acute leukemie kreeg was Annie 59 jaar en 

verzorgde zij hem tot het laatst toe thuis. Voor haar kleinkinderen was ze 

een lieve, trotse oma, evenals voor de achterkleinkinderen die haar oepoe 

noemden. 

Maar de laatste jaren nam haar gezondheid langzamerhand af. Het moeilijkste 

voor haar was, dat ze haar vrijwilligerswerk, dat een levensbehoefte voor 

haar was, niet meer kon doen. We lazen Psalm 23 en hieruit sprak haar 

geloofsvertrouwen, ze wist dat het goed zou komen. 



Mogen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar missen 

zich getroost weten door de liefde voor elkaar, de liefde van God en door 

de dierbare, liefdevolle herinneringen aan Annie. 

Johanna Keim-de Wit 

 

 

 

 

MEELEVEN 

Op 26 augustus 2017 is overleden Geertje van der Velde-Lunenborg in de 

leeftijd van 87 jaar. De laatste tijd woonde ze in de Oostermarke.  

We wensen de familie veel sterkte toe dit verlies te verwerken en het een 

plek te geven in hun leven. 

 

 

UIT DE KERKENRAAD.  

Pastoraat 

We hebben gesproken over de nieuwe opzet van pastoraat. De 

voorbereidingscommissie komt begin oktober weer bij elkaar. Het streven is 

om een bezoekersgroep te formeren. Op dit moment hebben zich twee 

gemeenteleden opgegeven, het zou mooi zijn dat dit aantal uitgebreid kan 

worden tot vier personen. De taak van de bezoekersgroep is om pastorale 

bezoeken te doen als hierom gevraagd wordt. We houden u op de hoogte.  

Gemeenteavond 

De gemeenteavond is op woensdag 1 november a.s. aanvang ca. 20.30 uur. 

Vooraf is de dankdienst. Van harte welkom op deze avond, zowel in de dienst 

als op de gemeenteavond. Via de schakel zal de agenda bekend gemaakt 

worden.  

Zomerdiensten 

De gezamenlijke zomerdiensten Ichthus en Kapel zijn weer geweest. De 

reacties zijn positief. De beide moderamina zullen de diensten evalueren. 

Namens de kerkenraad met een hartelijke groet, 

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

 

OVERIG  
Sacraal dansen  

Deze winter kan men in Ichthus 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. Dit “midden” kunnen bv. bloemen zijn, een kaars 

of een eenvoudig midden dat past bij het thema van de bijeenkomst.  Er 

wordt op verschillende muzieksoorten gedanst, zowel religieus, klassiek of 

folklore muziek. De dansen bestaan meestal uit eenvoudige choreografieën, 

waarbij de herhaling van de bewegingen essentieel is om tot meditatie te 

kunnen komen. De danspassen zijn eenvoudig en herhalen zich steeds, 

ingetogen maar soms ook uitbundig.  

Het is een manier van communiceren met jezelf, met de ander en met de 

bron, het is een taal zonder woorden.  

Daarbij speelt leeftijd geen rol en is danservaring is niet nodig.  

We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo 

ontstaat er een prachtige ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, 

met een pauze er tussen voor een kopje thee of koffie.  

Data: 26 september, 17 oktober, 7 november, 28 november, 19 december 2017 

op de dinsdagavond steeds om de 3 weken, 19.30 uur-21.30 uur. 

Als er interesse voor is, organiseren we na de jaarwisseling nog een cyclus 

van 5x in 2018.  Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326.  

Opgave jannyenkoos@kpnplanet.nl 

mailto:jannyenkoos@kpnplanet.nl


  

Viersprong 

Voor de gemeenteleden, zo vanaf 65 jaar, wordt ook dit jaar weer een 

Viersprong georganiseerd. Dit is geen vereniging of gespreksgroep, maar het 

is meer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De Viersprong begint om 

12:30 uur met mogelijkheid tot bijpraten, daarna wordt de warme maaltijd 

opgediend, die bereid wordt o.l.v. Minie Bosman en haar team.  

Ds. Janneke de Valk, ds. Gerben Kajim en mevr. Johanna Keim verlenen 

beurtelings hun medewerking door het houden van een korte inleiding. Ook 

dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 

Nederland: ‘Open huis’. Dit zal op allerlei manieren belicht en besproken 

worden. Natuurlijk zal er weer veel worden gezongen, onder begeleiding van 

Pieter Flens of Wim Kramer. 

Data: steeds op de eerste donderdag in de maand, 5 oktober 2017, 2 november 

2017. 1 februari 2018, 1 maart 2018. Inlichtingen: Jaap Tiemersma, tel. 

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

jtiemersma@gmail.com 

 De Viersprong staat open voor iedereen. In verband met de maaltijd wordt 

van elke deelnemer per keer een bijdrage gevraagd van € 5,00 en is opgave 

gewenst. En ook hier geldt: wilt u vervoer naar en van Ichthus, laat het 

weten. 

 
Oproep Naaigroep ICHTHUS 

Onze naaigroep is nog volop in beweging. 

Wij hebben onlangs weer veel afgeleverd namelijk, 12 zakken met lakens, 

dekens en kussens,  alsmede 16 zakken(80stuks) kinderdekbedjes, door ons 

allemaal genaaid. 

Dit alles wordt gebracht naar Roemenië, waar ze er heel bij mee zijn. 

Zoals u ziet verwerken wij veel materiaal en daarom zijn DEKBEDDEN van 

harte welkom bij ons. 

Wij naaien elke woensdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur. 

Kom gerust eens bij ons kijken. 

Voor informatie Gré Venema, tel. 615291 
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