
 

 

 

 

 

DIENSTEN  

Vanaf woensdag 6 maart zitten we in de veertigdagentijd, de periode in de 

kerk waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Een tijd van inkeer, 

bewustwording van de eindigheid van het bestaan en gesterkt worden door het 

geloof dat liefde van de Levende eeuwig is. In de diensten in deze tijd zal 

de veertigdagentijd zeker doorklinken.  

Zondag 17 maart is er een dienst die samen met Sien is voorbereid. Een 

dienst waarin ook aandacht is voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De Jaknikkerkapel uit Schoonebeek zal de dienst begeleiden. Ds. Gerben 

Kajim zal voorgaan. De zondagen daarop gaan majoor Sjaak van Hese en ds. 

Lourens voor. Zondag 7 april zal ds. Gerben Kajim weer voorgaan en de week 

daarop is het de beurt aan Maarten Westerduin.  

Deze periode wordt afgesloten met een aantal vieringen in de Stille Week 

vooraf aan Pasen. De viering van Witte Donderdag, gaat ds. Gerben Kajim 

voor en in deze dienst, de eerste van de drie dagen voor Pasen, vieren we 

het Heilig Avondmaal. Drie dagen waarin we extra stil staan bij wat lijden 

doet.  

Verblijven in het donker: daar staan we bij stil in de viering van Goede 

Vrijdag, voorganger ds. Janneke de Valk-Boerma en het Ichthuskoor verleent 

haar medewerking. Zaterdag is de Paaswake in de Grote kerk.  Vanuit het 

donker worden we licht gewaar. Uitlopend op nieuw leven, opstaan, in de 

viering van Pasen gaat ds. Gerben Kajim voor.  

Wij wensen u een zielvolle periode toe!  

Voor alle diensten bent u van harte welkom! 

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

 

 

UIT DE KERKENRAAD.  

Op de kerkenraadsvergadering 13 februari zijn de bloeifactoren besproken 

die op de gemeenteavond 15 januari aan de orde zijn geweest. Maar hoe nu 

verder?  

We stellen voor om de volgende thema’s uit te werken.  

- Saamhorigheid en omzien in de gemeente 

- Geloven 
- Verdieping en Ontmoeting 
- Creativiteit 
We gaan in kleine groepen aan deze thema’s werken en vormgeven. De 

groepjes bestaan uit gemeenteleden/commissie toekomst Ichthus/kerkenraad. 

Gemeenteleden worden dan ook van harte uitgenodigd om in deze groepjes 

plaats te nemen. Graag hoor ik van u!  

We streven er naar om op de volgende gemeenteavond 24 april u verder te 

informeren over dit proces.  

De commissie Toekomst Ichthus komt binnenkort weer bij elkaar om de 

plannen verder te bespreken en uit te werken.  

Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet,  

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

 

 

IN MEMORIAM  

Hilda Zondag  

Op 29 december 2018 overleed op 92 jarige leeftijd mevrouw Hilda Zondag-

Sikkens. Op 4 januari jl. herdachten we haar leven in de kerk van Odoorn. 

Met liederen (prachtig begeleid door Reint Elling) en Bijbelteksten die 

haar lief waren. Bijvoorbeeld dat verhaal van Jezus en het water dat in 



wijn veranderde; een verhaal dat goed in haar leven paste, van altijd maar 

zo goed mogelijk voor anderen zorgen, zeker door haar gastvrijheid en 

kookkunsten. Een verhaal dat je kunt lezen als van iets gewoons (water) 

iets bijzonders (wijn) maken, en dat is wat Hilda deed. We vertelden het 

verhaal van haar leven aan de hand van de ingrediënten van een van haar 

lekkere maaltijden; een fijne jeugd, een goed huwelijk met Wobbe, haar 

liefde voor lezen, haar twee kinderen Goos en Theo, haar kleinkinderen en 

inmiddels ook achterkleinkinderen. We vertelden over haar verdriet door het 

overlijden van Wobbe, dochter Goos, zus Geesje en over haar moeite met 

afscheid nemen, altijd maar weer, want ‘samen’, dát was haar leven. Hilda 

had één troost en dat was haar geloof dat de mensen die ze door de dood 

moest missen samen waren op ‘die plek van louter licht’. Dat geloof bleef, 

ook toen haar wereld steeds kleiner werd. Net ná kerst ging ze zelf op weg 

naar dat land van louter licht, naar God. En zo werd het ook voor Hilda 

licht & samen, voorgoed. Mag dat allen die haar missen troosten. 

 

Helene Westerik  

 

 

 

Elisabeth Berkhof-de Geus 

Op zondag 24 februari is overleden op de leeftijd van 91 jaar Elisabeth 

(Elly) Berkhof-de Geus. Na haar jeugd, waar ze weinig over sprak, trok ze 

van haar geboortestad Rotterdam naar Almelo om de opleiding tot zuster te 

volgen. Daar bleek ze een verzorgster in hart en nieren. Ook leerde ze daar 

haar man, Dieks Berkof kennen, met wie ze trouwde en samen kregen ze drie 

kinderen. Het gezin verhuisde via Hengelo, Delden, Coevorden en Erica naar 

Emmen. Toen de kinderen wat groter waren, werd ze een tijdje nachtzuster in 

Heidehiem en richtte zich later op welfare werk, o.a. bij het Rode Kruis en 

de Zonnebloem. Ze genoot van vogels, de tuin, planten verzorgen, zingen en 

spelletjes doen. Vakantie had haar hart, maar ook met het gezin naar het 

bos, met gasfles en al om daar lekker pannenkoeken te eten. Ze had een 

enorm doorzettingsvermogen, leefde zuinig en kon vaak humoristisch uit de 

hoek komen. Om haar diep te peilen was niet makkelijk, maar in haar daden 

bleek haar liefde voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Na het 

overlijden van haar man in 2012, kwam ze in Heidehiem te wonen, waar ze ook 

overleed. In de dienst van afscheid gedachten we haar leven en diepe 

geloof, dat haar hele leven een steun voor haar geweest is, aan de hand van 

psalm 139, over die God die zijn hand op ons legt. Mogen haar kinderen, 

klein- en achterkleinkinderen en allen die haar lief hadden dat ervaren. 

Ds. Gerben Kajim 

 

 

OVERIGE 

Paasmiddag  

Paasmiddag voor Senioren wordt gehouden op woensdag 3 april 2019. Aanvang 

15.00 uur in Ichthus. Het thema voor deze middag is: ‘OP WEG NAAR PASEN’ 

Wij sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. 

Neem gerust een vriend of vriendin mee. 

U kunt zich opgeven voor 1 april bij Gré Venema tel.615291. 

De Diaconie 

 
 

Zendingsbusjes 40-dagentijd voor Zambia 

Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda 

in Zambia. 

Daar wordt deze zomer, samen met de partnerorganisatie MCC, gebouwd aan 2 

klaslokalen en 1 lerarenwoning. Met de bouw van de 2 extra klaslokalen 

kunnen de 214 kinderen uit Lilanda twee jaar langer naar school. Omdat de 

klassen 8 en 9 nu niet aangeboden worden in de directe omgeving, stoppen 



kinderen al op jonge leeftijd met school en stromen er weinig kinderen door 

naar het middelbaar onderwijs. Dit met het gevolg dat veel van de meisjes 

op jonge leeftijd zwanger raken en op jonge leeftijd trouwen. Met de 

uitbreiding van de school en het kunnen huisvesten van een extra leraar, 

hebben de kinderen uit Lilanda uitzicht op een betere doorstroom naar de 

bovenbouw van de middelbare school en hebben ze meer jaren onderwijs gehad.  

Jongeren uit Nederland geven (een deel van )hun vakantie op om met hun 

inzet bij te dragen aan beter onderwijs in Zambia. De jongeren moeten niet 

alleen hun reis zelf betalen maar ook geld inzamelen voor de benodigde 

bouwmaterialen en nog een extra bedrag (de challenge) voor de afronding van 

het project. Wat beweegt jongeren om zo’n reis te maken? Mirte Kajim gaat 

van 5 t/m 24 augustus haar steentje (letterlijk en figuurlijk) bijdragen. 

In de dienst van 17 maart komt Mirte daarover iets vertellen. Helpt u haar 

en ons mee om bouwmaterialen en de challenge bij elkaar te sparen? U kunt 

ook terecht op de website 

https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/mirte voor meer 

informatie. 

De busjes worden uitgedeeld op 3 en 10 maart. Vanaf 21 april kunt u ze weer 

inleveren (ook busjes van voorgaande jaren zijn nog welkom). 

Als u liever geld overmaakt dan kan dat op het rekeningnummer NL10 RABO 

0373 7370 92 ten name van ZWO-Ichthus-Emmermeer onder vermelding van 

Lilanda. 

Hartelijke groet, 

Jannes Hu, ZWO Ichthus-Emmermeer 
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