Verslag van de gemeenteavond in Ichthus op 17 oktober 2018.
Gea Dost, voorzitter kerkenraad heet een ieder hartelijk welkom en deelt mede dat ds. Janneke de
Valk er vanavond niet bij kan zijn, i.v.m. een uitvaart in Peize.
Gea leest voor uit Johannes 10, de Goede Herder en daarna een artikel uit het dagboek van Arie van
de Veer: Godsleiding in ons leven. We zingen met elkaar Ps. 23: De Heer is mijn Herder en Gea gaat
voor in gebed.
Vervolgens neemt ds. Gerben Kajim het over en geeft een inleiding over het thema van deze avond:
‘Toekomst van Ichthus’.
We moeten nadenken over de toekomst van Ichthus. We mogen vertrouwen op de leiding van God.
Op de vorige gemeenteavond, 18 april jl. hebben we een aantal dilemma’s besproken.
Inmiddels is er een werkgroep ingesteld om dit proces te begeleiden. We willen als gemeente met
elkaar in gesprek en de weg met elkaar volgen en stappen maken.
Vandaag gaat het gesprek over de Toekomst van Ichthus, in welke vorm doen we dit?
Ds. Kajim schets de situatie zoals deze nu in Ichthus is.
Afgelopen seizoen was er een Bijbelkring, hierbij waren ca. 15 personen aanwezig. Ritueel sacraal
dansen wordt ook goed bezocht, komen ook deelnemers van buiten de gemeente Ichthus.
We zijn van 594-515 pastorale eenheden gedaald. De rommelmarkt moest stoppen, er is geen
opvolging die de kar kan trekken. De boekenmarkt blijft doorgaan.
De Gebedsgroep bestaat uit 10 leden. 30 kinderen bezoeken de clubs.
Het is moeilijk om ouderlingen te krijgen. Kerkbalans daalt.
De wijkteams zijn goed bezig, de tafels van hoop werden goed bezocht.
Kerkbezoek daalt, Kindernevendienst komt onder druk te staan.
E r is een muziekdienst gehouden en ook een jeugddienst. De middengeneratie komt regelmatig
bijeen.
Zo waren we ‘gemeente’ het afgelopen seizoen, soms verdiepend, soms inspirerend.
NU moeten we verder, we gaan ons bezinnen over de toekomst.
We moeten ons richten op wat we waarderen wat in Ichthus plaatsvindt: Waarderende
Gemeenteopbouw.
Wat we waarderen in de gemeente, moeten we voortbouwen op deze manier.
We hanteren vier stappen:
- Verzamelen
- Verdiepen
- Verlangen
- Vormgeven
Vanavond: Verzamelen, positieve ervaringen vertalen, broeifactoren noemen.
Ds. Kajim deelt een papier uit met de volgende vragen:
1.
Noem 2 of 3 gebeurtenissen (in de breedste zin, dus in alle breedte van het gemeentezijn) in
en rond de geloofsgemeenschap van Ichthus, die grote betekenis hebben voor je (maken je blij,
inspireren je) en die je geloof op een positieve manier kleur hebben gegeven.
2.
Wat maakt dat wat u opgeschreven heeft bij 1 u raakt.
We gaan eerst in groepjes van twee in gesprek en schrijven de antwoorden van vraag 1 op papier
daarna, op de achterzijde de antwoorden van vraag 2.
Vervolgens gaan we in groepjes van zes en bespreken met elkaar de antwoorden en toelichting met
elkaar. De briefjes worden op een groot vel geplakt.
Tevens wordt gevraagd om in de groep ‘Bloeifactoren’ te noemen en op te schrijven.
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Vraag 1
Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
- Vluchtelingenactie bij het station
- Maaltijd van ontmoeting
Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Kerkdiensten met Maarten Westerduin
- Het zingen als gemeente en het orgelspel.
Jammer er zo weinig naar geluisterd wordt.
- Hoogste punt van het geloof is de geboorte
van Jezus, de zoon van God. Daar hangt mijn
hele geloof aan. Het hoogtepunt van het
geloofsleven. Daarnaast het
gemeenschapsgevoel
- Een mooie kerkdienst met mooie bekende
liederen zingen en muziek, een goede
verkondiging
- Gebedskring
- Enkele preken
Relatie met elkaar (gemeenschap)
- Het samenhorigheidsgevoel
- Gespreksgroep in Odoorn
- Vakantieweek ouderen
- Warme gemeenschap
- Omzien naar elkaar
- Het meeleven bij ziekte en bij mooie dingen
- Ontmoeten van mensen, omzien naar elkaar
- Pastorale gesprekken

Vraag 2

- Naar elkaar omzien heel concreet

- Zo makkelijk geloof en alledag combinatie

- Afgelopen zondag mooie bekende liederen,
goede korte heldere verkondiging.
- Verbondenheid, diepgang en openheid
- Vooral van gastpredikanten

- Samen kun je iets wat alleen niet kan
- Iedereen neemt deel, kerkelijk of niet
- Het beïnvloedt je geloof op een positieve
manier
- Weten dat je niet alleen bent

- Geloof, openheid, trouw

Bloeifactoren:
Uitgaande van het goede ‘pastorale’ klimaat in Ichthus, gaan denken aan en werken in kleine
functionele groepen.
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Vraag 1

Vraag 2

Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
- Hulp voor vluchtelingen, acceptatie van elkaar. Je
hoort er bij.
- Actuele noden en gebeurtenissen in de wereld
aangehaald in de diensten
Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Het enthousiasme van ds. Wiekeraad, het straalt
van hem af en uit
- Kerkdienst op zich met alles wat vertrouwd daar
is
- Het jezelf kunnen zijn in de gebedsgroep, daar
kun ik heel blij van worden
- Muziek, orgel en samenzang
- Iemand die niet in de kerk komt, wel lid is, is na
veel gepraat meegegaan naar de kerk en heeft het
fijn gevonden.
Relatie met elkaar (gemeenschap)
- Vraag om iets te doen wordt altijd spontaan
beantwoord
Meeleven met elkaar en accepteren
Sociaal zijn
- Elkaar thuis ontmoeten en dan in gesprek gaan
over wat je wezenlijk verbindt als christen
- Gastvrije vriendelijke leden en behulpzaam
Omzien naar elkaar
- Ik vond de zevensprong een paar jaar geleden
een inspirerende cyclus.

- Regelmatig andere predikanten dat bevordert
je nadenken over je geloof.
- Het samen geloven, dat je samen bent in het
geloof
- Positief:
Je voelt soms Gods aanwezigheid!
- Sfeer, liederen/kippenvel

- Dat is positief en dat raakt me in de ander

- Met elkaar eten, daardoor elkaar beter leren
kennen. En daardoor voelen dat je bij elkaar
hoort, samen geloven.

Bloeifactoren:
Gespreksgroepen om de diepte in ta gaan
Mensen die je niet kent proberen een praatje te maken
Naar elkaar willen luisteren, elkaar waarderen
‘De zevensprong’ met ontmoeting, jezelf kunnen zijn, samen eten, samen gedachten delen
Nieuwe thema’s in ontmoeten
Sterke gemeenschap!
Sfeer van vertrouwen veiligheid
Sfeer genegenheid inspireert
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Vraag 1

Vraag 2

Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
- Maaltijd van hoop/ontmoeting

- Openheid, zonder aanzien des persoons

Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Muziek, zang, verscheidenheid aan predikanten
(noodgedwongen af en toe)

- Samen gaven, nieuwe frisse invalspunten, wat je
prikkelt en levendig houdt

- Het organiseren en spelen in musicals met leden
van meerdere kerkgenootschappen
- Jeugddienst voorbereiden en houden
- Kerst- en Paasmiddagen zijn heel mooi
- Zevensprong
geloofsgesprekken/verdieping/openheid/gemeente
van Jezus Christus
- Applaus voor Massoud, toen hij zijn gezin toonde
- Reis naar Chevetogne
Relatie met elkaar (gemeenschap)
- Bloemen van de gemeente en reacties uit de
gemeente krijgen naar de operatie aan mijn rug
- De mogelijkheden om over verschillende
onderwerpen anders te mogen en kunnen denken
- Busreisje, bejaardenreisje geweldig positief
Stampvolle kerk
Het omzien naar elkaar ontbreekt, b.v. elkaar
groeten
- De dienst dat ik voor het eerst weer met mijn
moeder in Ichthus kwam
- Verscheidenheid met respect voor elkaar,
verbonden door basis geloof in Jezus Christus

-De ruimte die geboden wordt in Ichthus om
mensen van andere kerken te ontmoeten
- Dat je elkaar helpt het geloof te ontdekken
- Diepgang over ons geloof, theorie en dat delen
met elkaar
- De liefde voor wie kwetsbaar is
- Elkaar waarderen in eigenheid, je mag zijn zoals
je bent
- Beseffen dat ik onderdeel ben van zo’n
gemeente die de mogelijkheden daartoe heeft
- De mogelijkheid om je geloof in ‘vrijheid’ te
beleven

- Oprechte aandacht voor een ander
- Oecumenisch, respect, zelfde basis, discussie,
alert, overdenken, verbinding, warmte.

Bloeifactoren:
Openheid met > respect
Omzien naar elkaar
Actief gemeentezijn met gebruik van verschillende gaven
Verdieping in het geloof
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Vraag 1
Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
- Helpende Hand
- Helpende Hand
Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Groeigroep middengeneratie
- Groeigroepen Ichthus
- Kerkgang
- Soap of Praise (TV)
- Naar de eredienst op zondag
- Gespreksgroep Odoorn/Valthe/Klijndijk
- Gebedsgroep
- Kerkdienst

Relatie met elkaar (gemeenschap)
- ‘Het vermoeden’ o.l.v. Geert Renkema
- Ritueel met Janneke.
Heilig Avondmaal (laatste)
- Gemeenschap met elkaar vind ik goed en dat
vind ik fijn
- Geloofsgesprekken bij de koffie
- Gemeenschap
- Koffiedrinken

Vraag 2

- Iets doen

-

Samen met je geloof bezig zijn
Film, intensieve gesprekken
Ontmoeting
Geloofsbeleving
Preek, orgelspel/lied, woorden/zinnen, kinderen
Intensief, inhoudelijk
Kracht, vertrouwen op God, In gesprek gaan met
God

- Openheid, respect voor elkaar, geloofsbeleving
- Verbranden van papier: grieven, teleurstellingen,
fouten. Indringend.
Eerbied, Verbondenheid, Verwondering,
dankbaarheid. Liederen Taizé, Orgel, Stilte,
woorden
- Omzien naar elkaar, wat anderen bezig houdt

Bloeifactoren:
Gevoelig voor spiritualiteit
Heilige Geest
Ontwikkelen van gevoelsmatige kant
Bidden voor anderen, opdragen aan God
Interesse hebben voor elkaar
Openstaan voor …….
Belangstelling
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Vraag 1

Vraag 2

Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Activiteiten gericht op geloofsversterking (als 4sprong, Bijbelstudie etc.)
- Gebedsgroep bijeenkomsten

- Dieper ingaan op geloofszaken en andere
kerntaken
- Ontmoeting met God, ontmoeting met gelijk
denkenden

- De samenkomst van de gemeente om God te
loven en te prijzen en de zegen te ontvangen
- Het raakt me als ik merk dat een gebed echt uit
het hart van de voorganger komt, dat maakt
me blij
- Muziekdienst is mooi, moet blijven
- Dienst in het Rensenpark is mooi
- Diensten zitten als los zand in elkaar, geen
onderlinge binding
- We horen te veel gastvoorgangers
Relatie met elkaar (gemeenschap)
- Omzien naar elkaar in vreugde en verdriet
omdat te delen en elkaar te bemoedigen en
vertrouwen te hebben
Samen zijn in het geloof dat geeft ook
vertrouwen
- Films bij Misker zijn mooi vanwege het sociale
karakter
- Gespreksgroepen moeten blijven
- Fijne contacten medeleden van Ichthus in
breedste zin

- De omgang, erbij horen
- De bloemengroet
- Het aansteken van een kaars voor iemand

- De andere kijk op bepaalde gebeurtenissen, het
gemakkelijke vriendelijke en vaak open
opmerkingen, gesprekken
- Koffiedrinken en omgang dan met de
gemeenteleden
- Het doet veel voor kerkleden
- De aandacht, het omzien naar

Bloeifactoren:
Openheid
Muziekinstrumenten
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Vraag 1

Vraag 2

Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
- Tafel van hoop met de vluchtelingen

- Samen iets doen voor een ander

Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Kinderdoop, kinderen terug van de
kindernevendienst met de baby
- Een volle kerk met mooie liederen, die je
makkelijk mee kunt zingen en een goede preek
- Muziek in de kerk, b.v. gospelgroep, cantorij,
cantabile koor
- Rituelen/liturgie

- Dat jouw kinderen toch de doop willen met de
belofte
- Geniet ik van, v.n.l. als het goed te zingen is en
te luisteren is.
Geen beamerfilms
- Geniet ik van, even wat anders
- De diensten niet te veel wijzigen, vaste liturgie

- Avondmaal, blije psalmen zingen of verzen van
Joh. de Heer
- Troost, Ps. 23, De Heer is mijn Herder
-

Heilig Avondmaal
Muziek, orgel, Pianospel, Koor
Gebed, meditatie
Liederen

Relatie met elkaar (gemeenschap)
- Gastvrijheid
- Goede contacten
- Filmavond bij Misker, voelen dat je erbij hoort

- Rust, Opzet, Gezang, Ritueel, Samen
- Dagdromen over geloof, Ervaringen uit het
verleden op geloofsgebied
- Kracht, bezinning, verbondenheid, vertrouwen

- Voel me welkom

Bloeifactoren:
Uit volle borst liederen zingen
Stil gebed. Verbondenheid
Rituelen/tradities
Overdenking/preek/meditatie
Geloofsbelijdenis zingen
Tien geboden voorlezen
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Vraag 1
Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
- De inzet van alle vrijwilligers die zich inzetten
voor het werk, zowel binnen als buiten de
gemeente
Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Diensten waar God tastbaar aanwezig is
- Goede bezoeken bij eenzame mensen
- Leermomenten zoals een gespreksgroep
- Bezoek kerkdiensten
- Doopdienst waarin de dopeling aan de
gemeente wordt getoond
- Zingen Gez. 416: Ga met God en hij zal met je
zijn
- De preek met de inhoud van de bijpassende
liederen, die schakel bewaar ik en lees de
liederen nog weer na
- Belijdenisdienst van Iraniërs in Ichthus
Relatie met elkaar (gemeenschap)
- Contacten met de mensen iedere keer weer en
wat er om gaat in de personen in wel en wee
- Betrokkenheid gemeente bij ziekte/overlijden
- Waarom raakt het? ontmoeting/
gemeenschap/vertrouwen
- Hulp is voor mij noodzaak – band met buiten
- Opvoeding
- Het contact met de vrijwilligers en het samen
doen, doet mij goed
- Musical
- Muziekdienst en samen eigentijdse liederen
zingen
- Bij de ziekte van mijn vrouw positieve
ervaringen van de gemeenteleden

Vraag 2

- Persoonlijke beleving

- Emotioneel en veel betekenend, kind hoort
ook bij de gemeente
- Mooi lied met diepe achtergrond

- Emotioneel en indrukwekkend

- Persoonlijke beleving en ervaring

Bloeifactoren:
Sterk in iets doen met groepen
+ gastvrijheid
+ organiseren
+ hulpvaardig
+ ook naar buiten
(voorbeelden)
Sterk in creatieve activiteiten
Er is meer …… (tijd)
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Vraag 1

Vraag 2

Relatie tot de wereld: (diaconie, wijk)
Relatie met God ( bezinning, verdieping, gebed,
meditatie, diensten)
- Paasviering met maaltijd
- Diensten op de zondagmorgen

- Samen vieren, er zijn
- Het geheel van de dienst, vind ik belangrijk
als inspiratie voor de komende week, dat je
gevoed wordt.
- Elkaar ontmoeten, zingen luisteren
- Leren contact te krijgen met mensen

- Zondagsviering
- Het fijne met elkaar er zijn om te bidden voor
mensen
Met elkaar praten over wat gezegd is in de
- Vrijheid krijgen om samen over dingen je te
preek
uiten
- Op het eind van de dienst de zegen meekrijgen.
De verwondering Geert Renkema
- Het orgelspel geeft me een rustpunt. (nadeel er
wordt teveel gekletst, storend)

Relatie met elkaar (gemeenschap)
- Avonden met Geert Renkema, boek ‘Het
Vermoeden’, gedachten uitwisselen
- Activiteiten georganiseerd door O&I, bijv.
gespreksgroep
- Zeven-sprong met maaltijd vooraf,
gemeenschapszin
- Vrijwilligerswerk
- Rommelmarkt, betrokkenheid
- Rommelmarkt
- Jeugdclubs, clubavonden, weekend
- De aandacht die de Ichthus gemeente geeft
- De gemeenschap, betrokkenheid van de
gemeente bij elkaar

- Gemeenschapszin. Omgaan met elkaar,
gesprek over God, bevestiging ideeën.
- Verdieping en verbinding met elkaar
- Door gesprekken met elkaar word je blij, ook
omdat het over dezelfde God gaat
- De saamhorigheid met elkaar en samen bezig
zijn voor de kerk
- Het openstaan voor mensen in de wijk
- Het vertrouwen dat de jongeren ons geven
- Veel bezoekje en gesprekken, een warme
deken
- De voelbare betrokkenheid

Bloeifactoren:
Preken die ons helpen verder te komen in de wereld, wat aandacht op het dagelijks gebeuren
Jedidjah, jeugdwerkmedewerkster
Met kleine groepen samen komen
Actief mee doen
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De gemeente krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.
Opmerking vanuit de gemeente: Ook andere mensen benaderen, bijv. die niet zo vaak naar de kerk
gaan, buiten de kerk.
De werkgroep toekomst Ichthus heeft contact gehad met Evi de Vries voor ondersteuning.
In het verdere proces kunnen we haar vragen voor ondersteuning.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt ds. Kajim de gemeente hartelijk voor haar inbreng,
en sluit de vergadering met het gebed.
Er is nog even tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.
Hennie Hendriks, scriba
Emmen, 22 oktober 2018
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