
BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 17 december, gaat ds. Kajim voor, we vieren met elkaar het Heilig 

Avondmaal. Zondag 24 december om 10.00 uur, mw. Keim-de Wit gaat voor. 

‘s- Avonds is er een gezamenlijke dienst met de Kapel om 19.30 uur in de 

Kapel, ds. Wijnsma gaat voor. Op 25 december,1e Kerstdag om 10.00 uur ds. de 

Valk-Boerma, m.m.v. het Ichthuskoor en Louis Luitjens, trompet. Zondag 31 

december, 10.00 uur gaat voor ds. Kajim. Na de dienst is er koffiedrinken. 

Een week later begroeten we elkaar in de eerste dienst van het nieuwe jaar. 

Na de dienst is er onder het genot van een kop koffie de gelegenheid om 

elkaar een goed 2018 te wensen! Op 21 januari, de eerste zondag van de week 

van gebed van de eenheid, vieren we met de parochianen van de Goede Herder 

kerk in de Pauluskerk de oecumenische dienst, ds. de Valk-Boerma en José 

Lange gaan voor (zie elders voor meer informatie) Allen van harte welkom. 

Met een hartelijke groet, 

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

 

 

Week van Gebed voor de eenheid 21-28 januari 2018 

Slavernij voorbij?!  

Voor het volk Israël wel, want God leidde dit volk met krachtige arm "recht 

door zee", de vrijheid tegemoet. Het is ook voorbij voor de uit 

verschillende tradities afkomstige volken in het Caribisch gebied. Wat zij 

niet voor mogelijk hielden is toch gebeurd. In de afschaffing van de 

slavernij zien ook zij de hand van God. Het verhaal over de bevrijding van 

Gods Volk spreekt de Caribische christenen dan ook erg aan. De Caribische 

kerken  hebben het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15: 1-21) als 

uitgangspunt genomen en het thema: "Recht door zee" aangedragen voor de 

Week van Gebed voor de eenheid in 2018. Deze wordt gehouden van 21 tot 28 

januari.  

Is de slavernij wel de wereld uit? Zijn we wel echt vrij? Of zijn we slaaf 

geworden van………. zijn we geketend aan......? 

In de Oecumenische Viering die op 21 januari 2018 in de Pauluskerk aan de 

Meerstraat zal worden gehouden, staan we stil bij wat slavernij in ons 

eigen leven, in deze tijd is. Hoe we ons daar bewust van kunnen worden. En 

hoe we compassie kunnen hebben met mensen die (ooit) als slaaf geketend 

zijn en naar bevrijding verlangen 

De viering begint om 10.00 uur en zal worden geleid door José Lange, pastor 

van De Goede Herderparochie in Emmen/Erica en Janneke de Valk, predikant 

van de Ichthusgemeente te Emmen. 

Het Ichthuskoor zal de viering begeleiden met koorzang en met elkaar 

verzorgen we de samenzang! 

Door omstandigheden zal er komend jaar in Emmen Oost en Emmen Noord maar 

één Oecumenische Viering gehouden kunnen worden.  

De verwachting is dat de Pauluskerk dan ook zal uitpuilen want iedereen is 

van harte uitgenodigd. Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht, voor 

hen zal er kinderwoorddienst zijn. 

Werkgroep oecumene 

 

VAN UW PREDIKANTEN 

In de kerstvakantie zullen wij beiden enige dagen vrij zijn. Ds. Janneke de 

Valk-Boerma heeft vakantie van 27 december tot en met dinsdag 3 januari. Ds. 

Gerben Kajim is de eerste week van januari vrij. Wij nemen zoveel als 

mogelijk voor elkaar waar. Voor de dagen 2 en 3 januari kunt u contact 

opnemen met Hennie Hendriks. Rest ons nog u allen gezegende kerstdagen en een 

inspirerend nieuw jaar toe te wensen! Een hartelijke groet van Janneke de 

Valk-Boerma en Gerben Kajim. 

 

 



 

UIT DE KERKENRAAD.  

Gemeenteavond  

Op de gemeenteavond zijn twee punten besproken, Nieuwe opzet pastoraat en 

bid- en dankdienst en het houden van de gemeenteavond. 

Pastoraat 

In de vergadering wordt een stencil uitgedeeld met informatie over het 

pastoraat zoals het voor de komende tijd is gepland. De vergadering krijgt 

gelegenheid deze informatie te lezen. Daarna is er gelegenheid voor vragen 

en gesprek. De opmerkingen/aanvulling, die in deze vergadering aangegeven 

zijn, worden zoveel mogelijk verwerkt. Voor meer informatie, zie het 

schrijven, dat met deze Op Weg bezorgd wordt. Mochten er nog 

onduidelijkheden zijn, dan horen we het graag.  

Bid- en dankdiensten 

Aan de hand van onderstaande vragen bespreken we het houden van bid- en 

dankdiensten. 

- Hoe waardeert u de bid- en dankdagdiensten? 

De bid- en dankdiensten zijn zeer waardevol, bidden voor het komend 

seizoen, dat het goed mag gaan en je dankbaarheid tonen voor al de gaven 

die het afgelopen jaar zijn geweest.  

-  Zou datgene wat u waardeert ook op een andere manier of tijdstip aan de 

orde kunnen komen, bijvoorbeeld op de eerstvolgende zondag? 

Dienst op de avond: Dit hoeft niet. Kan ook in de zondagse dienst volgend 

op bid- en dankdag. Het moet dan wel een volledige ‘biddienst’ of 

‘dankdienst’ zijn.  

De vergadering heeft geen bezwaar om de diensten op de zondag te houden, 

volgend op bid- en dankdag en gaat hiermee akkoord.  

Vragen bij organisatie Gemeenteavonden: 

- Is het waardevol dat de gemeente-avonden langer kunnen duren? 

Ja, als er meer tijd is, kun je inhoudelijk het onderwerp goed doorspreken, 

meer aandacht aan besteden.  

- Is de combinatie met de bid- en dankdagdiensten een goede combinatie? 

Je zou de gemeenteavond wel kunnen aanhouden op bid- en dankdag.  

- Wat zijn uw ideeën over een andere opzet qua tijdstip en invulling? 

De gemeenteavond beginnen met een korte vesper en informatie over een 

bepaald project.  

In de kerkenraad komen de bid- en dankdiensten en de gemeenteavond aan de 

orde. Daarna informeren wij u, hoe het concreet ingevuld wordt.  

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

Gespreksgroep over het boek: ‘God is niet te vangen’ 

 Begin 2017 hebben ongeveer 15 gemeenteleden met elkaar gesproken over 

enkele hoofdstukken uit bovengenoemd boek. Zij gaven aan in 2018 nog graag 

een aantal andere hoofdstukken uit dit boek te willen bespreken. Zij en ook 

nieuwe deelnemers worden van harte uitgenodigd mee te doen. 

Waarover gaat het in dit boek? 

Aan de hand van diverse thema’s gaan in dit boek steeds twee mensen met 

elkaar in gesprek hoe zij in deze tijd geloven en hoe hun geloof door de 

jaren heen is veranderd. En wat ze zoal hebben losgelaten en wat is ervoor 

terug gekomen? En ook: welke nieuwe inzichten voor hen belangrijk zijn. 

Vorig jaar bleek dat dit boek ons goed op weg hielp om met elkaar over 

dergelijke vragen in gesprek te komen en van elkaar te leren. 

Voorgesteld wordt om de volgende thema’s/hoofdstukken uit het boek te 

bespreken: 



- Hoofdstuk  7: Het verstand kent zijn grenzen 
- Hoofdstuk 11: Over wonderen en verwondering 
- Hoofdstuk  8: Verantwoordelijkheid en vrije wil 
- Hoofdstuk 10: Toekomstverwachting 
Het boek ‘God is niet te vangen’ van Jan Offringa en Evert van Baren is in 

de boekhandel te koop en kost ca 17 euro. Aanschaf (voor nieuwe deelnemers) 

is wenselijk maar natuurlijk niet verplicht. Aanmelding via de zuil in 

Ichthus of via de mail aan  

boeijenga@zonnet.nl 

Datums: 09, 16, 23 en 30 januari, 15:00 uur-17:00 uur in Ichthus. 

Inlichtingen en gespreksleider: Geert Renkema: tel. 640966. 

 

 

Viersprong 

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

De datums zijn: steeds op de eerste donderdag in de maand , 1 februari 

2018, 1 maart 2018. Inlichtingen: Jaap Tiemersma, tel. 648601 Opgave kan op 

de zuil in de hal van Ichthus of per mailjtiemersma@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. 

 

 

Filmavond in de huiskamer 

Dit seizoen willen we in de wintermaand en in de tijd na Pasen de 

mogelijkheid bieden om in huiskamersfeer een prachtige en indrukwekkende 

film te bekijken, passend bij het thema. In de voormalige showroom bij Ans 

en Gerrit Misker hangt een groot scherm en er is zitruimte voor ongeveer 30 

bezoekers om daar met elkaar een film te zien. Na afloop is er een nazit 

met hapje en drankje en de mogelijkheid om inhoudelijk nog even na te 

praten over de bekeken film.  

Datum: 13 januari 2018, 19:30 uur, Film: Des Hommes et des dieux 

Opgave gewenst i.v.m. de zitplaatsen (op de zuil in Ichthus of: 

geawarringa@planet.nl)  

 

 

Achterom, een wekelijkse activiteit voor 55 plussers 

Gedurende het winterseizoen is er iedere maandagmiddag van 14:00 -16:00 uur 

een activiteit voor 55 plussers. Er is gelegenheid voor ontmoeting onder 

het genot van een kopje koffie of thee. Maar daarnaast kan er in 

verschillende groepjes creatief gewerkt worden: er worden kaarten gemaakt, 

er wordt geschilderd met allerlei materialen en  een ander groepje houdt 

zich bezig met sjoelen.  

Kom gerust eens een keertje kijken of een kopje thee/koffie drinken, 

iedereen is welkom. 

Inlichtingen: Tonnie Poppema, tel. 611919 
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Een berichtje van de oudste clubs: 

Op het moment van schrijven kan ik melden dat we sinterklaas een beetje 

hebben geholpen. De zondag na sint Maarten hebben onze tieners leuke 

cadeautjes meegenomen voor de kinderen van de helpende hand.  

Wel leuk is dat sint Maarten en sinterklaas allebei omkeken naar hun 

medemens. 

Beiden hielden van delen. Hierover staan ook vele verhalen in de bijbel. 

Wij willen dat onze jeugd ook meegeven. Omzien naar een ander. Ik kan 

zeggen dat ze dat wel kunnen. Er zijn leuke pakketten gemaakt.  

 

Wat staat er verder nog in de planning? 

Een kerstviering op zondag 17 december. Hoe dit er precies uit zal gaan 

zien is nog niet helemaal duidelijk. Lijk het je leuk om deel te nemen mail 

mij anders dan houd ik je op de hoogte.  

Mailadres:wilmadeen@gmail.com 

 

Groeten van de leiding van Tieners 
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