
BIJ DE DIENSTEN  

Zondag 17 februari vieren we met elkaar het heilig Avondmaal, ds. Gerben 

Kajim gaat voor, op 24 februari gaat dhr. Maarten Westerduin voor. Zondag 3 

maart zal ds. van der Laan uit Groningen in de morgendienst voorgaan. ’s 

Middags van 15.00-17.00 uur zal samen met de Groen van Prinstererschool de 

eerste Kliederkerk worden gehouden in de school. Een laagdrempelige middag 

waarop (groot)ouders samen met hun (klein)kinderen ontdekken, kliederen, 

vieren en eten. Verrassend en inspirerend! Op 10 maart, muziekdienst, gaat 

ds. de Valk-Boerma, voor informatie zie onderstaand. Op 17 maart gaat ds. 

Kajim voor in een dienst die samen met Sien is voorbereid. Het is een 

dienst die ook voor mensen met een verstandelijke beperking mee te maken 

is. Orkest de Jaknikkers uit Schoonebeek zal voor de muzikale begeleiding 

en omlijsting zorgen. Op 24 maart gaat majoor van Hese voor en 31 maart, 

ds. Lourens. 

Voor alle diensten bent u van harte uitgenodigd. 

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

 

UIT DE KERKENRAAD.  

Gemeenteavond 15 januari  

Op de gemeenteavond werd het onderwerp ‘Toekomst Ichthus’ weer besproken. 

We maakten een volgende stap in de methode die we volgen, namelijk de 

methode van de Waarderende Gemeenteopbouw. Tijdens de eerste stap die we 

met elkaar namen op de gemeentevergadering van 17 oktober, hebben we 

benoemd wat we als waardevol en inspirerend hebben ervaren binnen 

Ichthus. En hebben we geprobeerd die factoren op het spoor te komen, die 

ertoe bijdroegen dat wat we benoemden zo inspirerend en waardevol kon 

zijn. Die factoren noemden we de bloeifactoren. Uit die avond op 17 

oktober zijn tien bloeifactoren opgekomen. Vijf inhoudelijke en vijf, wat 

meer voorwaardelijke/zakelijke factoren. Op de gemeenteavond van 15 

januari stonden we stil bij de eerste vijf inhoudelijke bloeifactoren en 

namen we een volgende stap: hoe kunnen we die bloeifactoren nu alle 

ruimte geven, zodat de inspirerende en waardevolle ervaringen niet 

eenmalig, maar structureel kunnen zijn, niet individueel, maar voor 

iedereen. De stap heet de stap van de verbeelding. Vol verbeelding hebben 

we met elkaar nagedacht hoe we de volgende vijf factoren alle ruimte 

kunnen geven. 

- Geloof/spiritualiteit/vieren 

- Openheid en respect  

- Saamhorigheid/omzien/gemeenschap/gastvrij en trouw 

- Verdieping/leren/ontmoeting 

- Waarderen van zang, muziek en creativiteit 

Wat is daarvoor nodig, hoe zou dat georganiseerd kunnen worden? Welke 

ideeën heeft u hierover?  

Het resultaat van de gesprekken is verwerkt in vijf prachtige bloemen, 

die in de entree van Ichthus opgehangen worden. Op een volgende 

gemeenteavond gaan we weer verder met dit boeiende proces en gaan we 

bezig met de volgende vijf bloeifactoren. U zult daarbij weer van harte 

uitgenodigd worden! 

Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet,  

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

 

 

 

 

 

 

 



In Memoriam  
Geert Broekman. 

Geert is geboren in Erica in 1938. Zijn zijn ouders hadden daar een 

boerderij. Met wat hij zelf later zou worden is Geert mee opgegroeid. Geert 

is gedoopt in Nieuw Amsterdam.Geert kreeg verkering met Hilda Veenstra.  Na 

een aantal jaren verkering  zijn ze getrouwd in Nieuw Weerdinge op 8 maart 

1960 en  gingen wonen in 2de Exloërmond. Een paar jaar later hebben ze de 

boerderij gekocht in Buinerveen. Ze kregen 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 2 

achterkleinkinderen.  

Als Geert 60 jaar is verkopen ze de boerderij en gaan in Emmen wonen aan de 

Kolhoopstraat.. Met Hilda ging het niet zo goed en in dat verband ging 

Geert steeds meer voor haar zorgen. De laatste jaren zag je ze tijdens hun 

dagelijkse gang in het centrum van Emmen op weg voor hun kopje koffie bij 

de Hema. In totaal heeft Geert 23 jaar voor Hilda gezorgd. 

Maar dan gaat het met Geert ook niet goed. 8 Jaar terug kreeg hij long en 

nierkanker, waar hij aanvankelijk goed van is hersteld, tot de klachten 

weer begonnen kerst 2017. Op 7 december 2018 sluit Geert zijn ogen 

voorgoed.Psalm 139: “HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, U weet het als 

ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Want U kent mij”. Dat 

was Geert zijn geloof. Deze psalm stond centraal bij zijn afscheid. Zijn 

vrouw Hilda woont nu in de Borg Westerwolde in Ter Apel. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe en Gods onmisbare zegen. 

Pastor Lodewijk Broekman. 

 

Janny Gaasbeek-Dokter 

In de gevleugelde woorden “Kom eem zitt’n, piep vol praot’n”, zullen veel 

mensen Janny Gaasbeek herkennen. Met deze woorden ontving Janny graag 

bezoek en nodigde ze haar bezoek uit om bij haar te gaan zitten om even bij 

te praten. Janny werd op 8 september 1932 in Ooststellingwerf geboren. Ze 

leerde Ricus Gaasbeek kennen en trouwde met hem in 1955. Ze gingen in Emmen 

wonen waar ze de rest van haar leven is blijven wonen. Wat was Janny blij 

met de vier kinderen en later met de kleinkinderen die werden geboren. Als 

diepgelovige vrouw was Janny samen met Ricus betrokken bij het Ichthus 

gebeuren, o.a. het kosterschap. Ze was vrijwilligster in de Zuidermarke en 

met dochter en schoondochters bezocht ze verscheidene jaren de Shakespeare 

voorstellingen in Diever. Met Ricus deed ze vrijwilligerswerk in de 

Kibboets in Israel. Ze hadden een goed leven samen. Verdriet was er bij het 

veel te vroege overlijden van zoon Bert en enkele jaren geleden van man 

Ricus. Na zijn overlijden verhuisde Janny naar de Zuidermarke waar ze 29 

december 2018 overleed. Op 3 januari hebben we in Ichthus haar leven 

herdacht en vervolgens haar lichaam in Zweeloo bij Ricus begraven. Wij 

wensen de kinderen en kleinkinderen veel strekte om dit verlies een plek te 

geven in hun verdere leven.  

Jenny Louissen 

Gé Rosenbaum-Kaspers 

Op 15 januari 2019 is overleden op de leeftijd van 94 jaar Gé Rosenbaum-

Kaspers. Gé Kaspers werd geboren in Klijndijk als tweede kind in een gezin 

van vier kinderen. Zij ging met plezier naar school en haalde met trots 

haar MULO-b diploma. In de oorlog begon zij haar werkzame leven bij de 

distributie en werd daarna ondanks haar doofheid aan een oor telefoniste. 

Zij trouwde met Simon Rosenbaum en zij verhuisden naar Meppel. Samen kregen 

zij twee kinderen. In deze tijd ontwikkelde Gé zich samen met Simon in het 

sociale leven. Gé deed haar geloofsbelijdenis, en werd lid van het Nivon en 

de NVSH. Na verhuizingen naar Groningen en Haren werd Gé actief in het 

schoolbestuur en als diaken en ouderling van de kerk in Haren en later ook 

in Soest. Gé was een gelovige en onafhankelijk denkende vrouw. Ze was trots 



op haar kinderen. Toen de kinderen uit huis waren, gingen Gé en Simon veel 

reizen. Gé genoot van haar klein- en achterkleinkinderen. Na het overlijden 

van Simon in 2016 wilde zij zelfstandig blijven wonen. Met veel wilskracht 

heeft zij dit tot haar overlijden weten vol te houden. Zij overleed in het 

vaste vertrouwen dat niets haar zou kunnen scheiden van de liefde van God. 

Die liefde wensen we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen 

die haar lief hadden toe. 

Gerben Kajim 

 

 

Muziekdienst zondagochtend 10 maart 2019 in Ichthus  

In het programmaboekje van Ontmoeting en Inspiratie heeft u al kunnen lezen 

over de muziekdiensten die komend voorjaar weer georganiseerd worden in 

zowel Ichthus als de Schepershof.  

Een viering waarin gemeenteleden, maar ook andere betrokkenen  

muziek maken, alleen of samen. En waarin natuurlijk ook samenzang is. Het 

thema dit jaar is: Wat maakt mij enthousiast? 

Wanneer krijg ik de geest? Het (Griekse)woord enthousiast is samengesteld 

uit de woorden ‘God’(Theos)en‘in’.  

Dus eigenlijk: God in mij. Hoe klinkt dat?  

Een aantal mensen die al eerder hebben meegedaan, heeft zich al aangemeld, 

maar natuurlijk ben je, bent u als je, u dit leest ook van harte 

uitgenodigd mee te doen! 

Of in de viering van zondag 10 maart in Ichthus 

of in die van een week later, op zondag 17 maart in de Schepershof. 

Of in beide. 

Aanvang 10.00 uur. 

Of je nu graag piano speelt of fluit of een ander blaasinstrument bespeelt 

of gitaar of als je zingt met elkaar of alleen.  

Leeftijd speelt geen rol! 

We proberen ook met elkaar van te voren te oefenen om ook even elkaars 

publiek te zijn.  

Als u, jij meer wil weten over deze muziekdienst, of belangstelling hebt 

kunt u, kun je mij bellen of mailen.  

Het telefoonnummer van mijn werkkamer in Ichthus is: 645673.  

Mijn mailadres is: jannekedevalkboerma@gmail.com  

Ds. Janneke de Valk-Boerma 

 

 

Avond over rituelen aan het begin van de 40 dagentijd, 6 maart 

In het boekje van Ontmoeting en Inspiratie heeft u kunnen lezen over een 

tweede avond over rituelen, in Ichthus. Een ritueel maakt je wakker, meer 

bewust en verbindt. Het gevoel van één-zijn, één met de Schepper, de 

schepping, met elkaar, kan ontstaan. 

Iedereen heeft rituelen, handelingen die helpen om met iets te beginnen, 

iets af te sluiten, iets te verwerken wellicht. Het begint al vroeg toen we 

als kind voor het slapen gaan een verhaaltje wilden horen of een versje 

zongen of een gebed baden.  

Hoe is dat, nu we ouder zijn? Zijn er nog de bekende rituelen van vroeger? 

Of heb je er een aantal losgelaten, misschien nieuwe gevonden? Op de avond 

vorig jaar, begin februari, hebben we ook met elkaar een ritueel gedaan, 

één die hielp om te kijken naar de fase waar we in ons leven in bevonden.  

De periode in de kerk voorafgaand aan Pasen, de veertigdagentijd, is een 

tijd van inkeer. Het is een periode waarin je de kans krijgt om van wat jou 

blokkeert, waar je aan lijdt misschien, gaandeweg, stap voor stap van 

bevrijd te worden. Pasen is van oudsher immers het feest van bevrijding, 

alsof je met nieuwe ogen gaat kijken, nieuwe oren gaat horen, feest van de 

opstanding.  

De 40 dagen tijd begint op Aswoensdag. Dit jaar is dat 6 maart. 



Op deze datum wil ik graag de tweede avond over rituelen houden en dan ook 

met elkaar een ritueel beleven, doen.  

De veertigendagen worden afgesloten met de goede week, met vieringen op 

Witte Donderdag en Goede Vrijdag, uitlopend op het Paasfeest. 

Net als vorige jaar hebben we naast het doen van een ritueel ook gezocht 

naar een passend ritueel voor in een viering. Het zou mooi zijn als we dat 

dit jaar ook kunnen doen.  

Daarbij denk ik aan de viering van Goede Vrijdag 19 april, waarin ik 

voorga. 

U/ jij bent van harte welkom op 6 maart 2019 om 19.30 uur in Ichthus.  

Vanaf 19.15 is er koffie en thee.  

Graag van te voren opgeven bij ondergetekende 

via de mail jannekedevalkboerma@gmail.com of telefonisch: 645673. 

Of via de lijst in de hal. 

Ds. Janneke de Valk-Boerma  
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