
BIJ DE DIENSTEN:  

Zondag 18 november gaat dhr. Maarten Westerduin voor, een geliefd prediker 

binnen onze gemeente. Zondag 25 november is de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. We herdenken dan diegenen die binnen onze gemeente het 

afgelopen jaar zijn overleden. Daarnaast zal er voor iedereen de 

mogelijkheid zijn om een licht te ontsteken voor wie hij of zij wil 

gedenken. Een zondag waarop we laten zien en voelen dat we ook op momenten 

van rouw om elkaar heen willen staan. Ds. Kajim zal in deze dienst 

voorgaan. Op zondag 2 december is het eerste advent, de periode waarin we 

ons voorbereiden op en toeleven naar het Kerstfeest. In deze dienst nemen 

de schilderijen of collages die dit najaar door verschillende gemeenteleden 

gemaakt zijn o.l.v. Sieka Tiemersma een centrale rol in. Dit jaar was het 

thema: Trouw/Vertrouwen. Elke afbeelding een geheel eigen uiting van waar 

dit Bijbelse, universele thema, toe inspireert. We delen in deze viering, 

die geleid wordt door Janneke de Valk, ook brood en wijn met elkaar, 

tekenen van trouw van de Levende. Zondag 9 december zal ds. Kajim voorgaan. 

Voor alle diensten bent u van harte uitgenodigd.  

 

UIT DE KERKENRAAD.  

De kerkenraad is 10 oktober bij elkaar geweest en o.a. de volgende 

punten kwamen aan de orde.  

Toekomst Ichthus 

Ds. Kajim schetst de situatie hoe deze op het moment in Ichthus is. O.a. de 

activiteiten die gehouden worden, het bezoek van de diensten op zondag, de 

kinderen op de clubs, de kindernevendienst, enz.  

Aan de hand van de volgende vragen gaan we met elkaar in gesprek:  

1. Welke gebeurtenissen (in de breedste zin) in en rond deze 

geloofsgemeenschap van Ichthus hebben grote betekenis voor je (maken je 

blij, inspireren je) en hebben je geloof op een positieve manier kleur 

gegeven?  

2. Wat maakt dat het je raakt?  

Welke factoren spelen een grote rol in je beleving?  

Vervolgens wordt op de gemeenteavond 17 oktober deze vragen ook besproken. 

Het verslag van deze avond wordt t.z.t. op de site van Ichthus geplaatst.  

Bevestiging ambtsdragers  

Verheugend is het dat zondag 11 november a.s. enkele ambtsdragers worden 

bevestigd. Harrie Beukers, Gerrit en Mania Fleming als diakenen en Dick 

Heyse als kerkrentmeester. Hartelijk dank dat jullie je willen inzetten 

voor deze taak.  

Jedidjah de Haan, jeugdwerker  

Jedidjah was voor deze vergadering uitgenodigd en heeft de kerkenraad 

geïnformeerd over haar werkzaamheden in de Protestantse Gemeente Emmen.  

De eerste drie maanden heeft ze de gemeente verkend, wijken bezocht, 

contacten gelegd met de jeugd. Jonge gezinnen ondersteunen.  

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Jedidjah, in Op Weg schrijft 

Jedidjah hierover.  

Laatste zondag kerkelijk jaar 

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de 

dienst zullen de namen van de overledenen uit de gemeente van de afgelopen 

periode genoemd worden. De familie krijgt een uitnodiging om in deze dienst 

aanwezig te zijn en een kaars aan te steken.  

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,  

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

 

Kerstmiddag Senioren 

Op woensdag 19 december 2018 aanvang 12.30 uur worden alle senioren 

uitgenodigd voor het bijwonen van de Kerstmiddag in Ichthus, in de 

Zeihuuvzaal.We zullen in liederen, gedichten en een overdenking de geboorte 

van Jezus vieren, een samenzijn waarbij wij beginnen met een gezamenlijke 

warme maaltijd. U kunt zich opgeven voor 17 december bij Gré Venema 

tel.615291 of via de mail venkal@ziggo.nl 

De Diaconie 
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IN MEMORIAM  

Op 18 oktober is overleden in de leeftijd van 72 jaar, Wessel Doldersum.  

Op de rouwkaart staat: Nooit meer. ´Ik ben zo moe.´ 

Wessel was een man die graag zorgde voor anderen op allerlei gebied. Hij 

hielp waar het nodig was. Zorgzaam voor zijn vrouw, Ria, zijn kinderen, 

schoonkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.  

Hij hield van zingen, heeft lang bij ‘Cantabile’ gezongen, met 

enthousiasme. Zich met gedrevenheid ingezet voor Ichthus. 

Jaren terug was hij ziek, maar zijn krachten kwamen weer terug. Tot hij 

zich de laatste tijd toch weer moe begon te voelen, zijn lichaam leek 

kracht te verliezen.  

Toch nog snel is Wessel overleden. Tot schrik en verdriet van velen. Dat 

was te merken toen we afscheid van hem namen, terugkeken op zijn leven, op 

dinsdag 23 oktober. We hebben geluisterd naar opnames van het koor 

‘Cantabile’, ‘More love to thee, o God’, ‘Waarom o God, waarom’. Stil 

gestaan bij een tekst die hem aansprak en zijn gezin deed herinneren aan 

ruim 15 jaar geleden, toen ze op een bijzondere plek ergens in de bergen, 

lazen: ‘Waar jullie zijn daar was ik. Waar ik nu ben, zullen jullie komen.’ 

Het geloof dat we omgeven zijn door de liefde van ‘Hem die met ons is, tot 

aan de voleinding van de aarde’,(Mattheus 28: 20), de trouwtekst van hem en 

Ria, met wie hij afgelopen zomer 50 jaar getrouwd was, heeft hem geholpen 

los te laten. Het licht op het bospad, dat zo’n mooie gloed had op de 

afbeelding van de rouwkaart, in het bos waar hij graag kwam, ziet er nu nog 

wonderlijker, verdrietiger misschien uit.  Meer gevuld, als is de ziel van 

hem die er niet meer is, voelbaar. Wij wensen Ria, hun kinderen en klein-, 

achterkleinkinderen en allen die verbonden zijn met Wessel, dit liefdevolle 

licht van de Eeuwige toe, nu wij hem moeten missen. 

Ds. Janneke de Valk-Boerma 

Meeleven 

Wij ontvingen het bericht van overlijden van Hilligje (Hillie)Veen. Hillie 

is overleden op 24 oktober 2018 in de leeftijd van 72 jaar.  

Hillie woonde in de Schrageflat. We wensen de familie veel sterkte toe het 

verlies te verwerken en het een plek te geven in hun leven.  

 

WIJZIGING REKENINGNUMMERS DIACONIE EN ZWO EN WIJKKAS 

Helaas moeten de rekeningnummers gewijzigd worden omdat SKG (waar ze nu 

zijn ondergebracht) de betaalrekeningen niet langer voortzet. De Rabobank 

neemt een en ander over. 

Per 1 november 2018 worden de rekeningnummers als volgt: 

DIACONIE NL20 RABO 0373 7371 06 Tenaamstelling: Diaconie Ichthus Emmermeer 

ZWO  NL10 RABO 0373 7370 92 Tenaamstelling: ZWO Ichthus Emmermeer 

WIJKKAS NL93 RABO 0373 7191 08 Tenaamstelling: Wijkkas Ichthus Emmermeer 

Als u een automatisch incasso hebt geregeld wordt het voor u 

aangepast/overgezet. 

Als u zelf overschrijvingen doet naar de diaconie, ZWO of de wijkkas wilt u 

dan in uw eigen administratie deze veranderingen doorvoeren? 

Als u vragen hebt kunt u hierover contact opnemen met Fennie Boerhof voor de 

diaconie en ZWO (telefoonnummer 0591- 611 889), of Nelleke van der Kamp voor 

de wijkkas (telefoonnummer 0591-640035) 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

De diaconie, ZWO en wijkkas van Ichthus-Emmermeer 

 

 

 

 

 

 



 

OVERIG 

 

Verrassingstocht Ichthus 

Op 20 september j.l. hebben we met 49 personen een prachtige 

verrassingstocht gemaakt. We vertrokken al vroeg, om kwart over 8 werden we 

in de bus verwacht. 

De reis ging eerst naar Meppel, daar bezochten we de Grote of Maria kerk, 

midden in het centrum van deze stad. Gea Warringa was deze dag onze gids en 

zij vertelde iets over de geschiedenis van deze  bijna 600 jaar oude kerk. 

Onze organist Pieter Flens was ook mee en ondertussen was hij al naar boven 

geklommen, om daar het prachtige orgel te bespelen en zo ons iets te laten 

horen van dit mooie instrument. Daarna zongen we enkele liederen, met 

begeleiding van het orgel. 

Vervolgens werden we verwacht op het terras van het stadscafé tegenover de 

kerk en konden we genieten van heerlijke koffie met appelgebak en slagroom. 

De reis werd vervolgd en de volgende stop was bij de haven in Vollenhove, 

daar aan de oevers van de vroegere Zuiderzee was in de 15e eeuw de Grote of 

Sint Nikolaaskerk gebouwd en deze imposante kerk gingen we nu bekijken. Ook 

hier vertelde onze gids Gea in het kort iets van de geschiedenis van de 

kerk en enkele andere bijzonderheden. Pieter wist weer prachtige klanken 

uit het orgel te halen en ook het zingen klonk weer mooi. 

We moesten weer verder, want er was in Ossenzijl een afspraak gemaakt voor 

een boottocht door de Weerribben. 

Wat onze gasten gelukkig niet gemerkt hebben, is dat de chauffeur van de 

bus een afslag gemist heeft en daardoor op een heel klein weggetje uit 

kwam. Bij ons voor in de bus ontstond de angst dat we ergens op een 

bruggetje niet verder zouden kunnen rijden en helemaal terug moesten gaan. 

Het was overigens wel een heel mooie route die we nu reden. 

Maar alles ging goed, precies op tijd kwamen we aan in Ossenzijl, waar de 

boot al voor ons klaar lag. Het was heerlijk weer, de ramen van de boot 

konden open en we maakten een schitterende tocht door de Weerribben. 

Ondertussen kregen we in een mandje onze lunch geserveerd. 

Hierna was er nog gelegenheid om het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer 

te bekijken en op het terras een kopje thee of koffie te gebruiken. 

De volgende stop was in het dorp Nijeveen, we gingen daar naar het 

hervormde kerkje, dat hier ook al meer dan 500 jaar op deze plek staat. We 

hadden hier een korte Vesper, Janneke de Valk was de voorganger en ook hier 

liet Pieter weer horen hoe mooi begeleiding van orgelklanken kan zijn. 

Hierna bracht de bus ons weer terug naar Emmen, het liep tegen 6 uur dat we 

weer bij Ichthus aankwamen. Daar stonden de tafels al gedekt en onder het 

genot van een glaasje konden we terug kijken op een fantastische dag, met 

veel goede ontmoetingen met elkaar en prachtig weer. We lieten de maaltijd 

heerlijk smaken, de dames serveerden eerst een lekker slaatje als 

voorgerecht en daarna konden we genieten van de macaroni en een toetje. 

Een fotoreportage van deze dag is op de website van Ichtus geplaatst: klik 

daartoe op: 

www.ichthus-emmermer.nl, vervolgens op FOTO’S(rechts bovenin) en dan 

verschijnt de map: 20 september, dagtocht Ichthus 

 

Schilderen of verbeelden van het thema Trouw/Vertrouwen 

Op 16 en 17 oktober is er in Ichthus geschilderd over Vertrouwen. 

Het zijn prachtige schilderijen geworden, over hoe vertrouw jij op God en 

wat betekent Trouw voor jou als christen? 

Dat hebben we allemaal heel verschillend met verf uitgewerkt. 

Deze verbeeldingen worden in de dienst op zondag 2 december op de beamer 

getoond en toegelicht.  

Daarna worden de schilderijtjes opgehangen in Ichthus. 

Foto’s staan  op de website van Ichthus.  

Sieka Tiemersma. 

 

 

http://www.ichthus-emmermer.nl/


Achterom, 55+ groep  

De dames en heer van de schildersgroep hebben dit jaar weer de handen uit 

de mouwen gestoken om een leuke expositie tot stand te brengen.  

Ondanks veel gemopper: veel te moeilijk, of dat lukt vast niet, mag het 

resultaat gezien worden.  

Het is een kleurrijk geheel, waar het plezier vanaf straalt.  

Groep Achterom mag wat mij betreft voortaan: Voor om!  

Alie Vlas.  

 

 


