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BIJ DE DIENSTEN  

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag 10.00 uur. ds. Wijnsma, een gezamenlijke 

dienst Emmen-Oost, Ichthus en Kapel. 

Ook mogen we weer gastpredikanten ontmoeten en wel op  

2 juni, ds. G.G. Rohaan v.d. Kamp, Bergentheim, 30 juni ds. Klaassens en 7 

juli ds. Lourens. 

Op 9 juni, 1e Pinksterdag en 16 juni gaat ds. Kajim voor.  

Op 23 juni, gaat ds. de Valk-Boerma voor en vieren we met elkaar het Heilig 

Avondmaal  

In de zomerperiode hebben we gezamenlijke diensten met de Kapel.  

14 juli, ds. Kajim, in de Kapel en 21 juli, ds. Wijnsma in Ichthus. 

 

 

Uit de kerkenraad 

Financiën  

In de vergadering wordt een overzicht uitgedeeld, waarop de begroting 2019 

en rekening 2018 wordt vermeld. De voorzitter van de kerkrentmeesters 

informeert de gemeente hierover. Voor 2019 wordt een tekort geraamd van € 

10.400,-- 

Toekomst Ichthus 

Zoals in de vorige Op Weg is aangekondigd zijn op de gemeenteavond 24 

april de bloeifactoren Geloof, Openheid, Saamhorigheid, Verdieping, 

Creativiteit wederom aan de orde geweest.  

Voor iedere bloeifactor is een subgroep gevormd en de groep heeft 

gebrainstormd over deze bloeifactoren. De leden van de subgroepen hebben 

hun plannen gepresenteerd op deze avond. De groepen gaan de plannen 

verder uitwerken. Ook wordt er een beroep gedaan op gemeenteleden om mee 

te werken om deze plannen concreet te maken.  

 

Ambtsdragers        

Voor de volgende ambtsdragers loopt hun ambtstermijn ten einde:  

Gea en Gerard Dost, Marjan Hut, Els Jipping, Johanna Keim, Jaap Tiemersma, 

Emmy Vos en Annie Wubs.  

Gea en Gerard, Johanna verlengen hun termijn en Gea blijft voorzitter 

kerkenraad. Hartelijk dank dat jullie je termijn verlengen.  

Marjan, Els, Jaap, Emmy en Annie beëindigen hun termijn, hartelijk dank 

voor jullie inzet voor de afgelopen periode.  

In de dienst op 6 oktober nemen we afscheid van de vertrekkende 

ambtsdragers. Graag willen we de vacatures weer invullen. Ik doe dan ook 

een beroep op u/jou om na te denken om je beschikbaar te stellen voor 

ouderling of diaken. Neem dan even contact op met Gea Dost, voorzitter 

kerkenraad. Mailadres: gerard.gea@kpnmail.nl Tel. nr. 0642101077. 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerard.gea@kpnmail.nl


MEELEVEN  

We ontvingen het bericht van overlijden van de volgende  gemeenteleden, 

- Nico Nijholt, geboren 11 juli 1952, overleden op 28 maart 2019, wonende 

Sleedoorn 5.  

- Els (Elsiena Janna) Wyrdeman-Duit, geboren 4 juli 1931, overleden 31 

maart 2019, wonende Vossepad 312.  

- Fennechienus (Gezienus) Regtop, geboren 26 april 1931, overleden 30 april 

2019, wonende Duindoorn 11.  

Wij wensen de families veel sterkte toe om het verlies te verwerken 

en het een plek te geven in hun verdere leven.  

Namens de kerkenraad, 

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

 

 

Geboorte  

Ko is geboren! 

Hoera, hier ben ik dan! Op 17 maart is Hermannes Kornelis Aart, Ko geboren. 

Zoon van René en Evelien Vellinger Wiersema. Zo klein en zo bijzonder. We 

gaven hem een naam, maar eigenlijk heet hij Wonder, schrijven de trotse 

ouders. Ook op deze plaats willen wij hen met elkaar gelukwensen en heel 

veel moois en zegen toewensen! 

 

 

Clubkamp 2019 

Vorig week hebben wij met de jeugd heerlijk genoten van ons jaarlijkse 

weekend op Ameland. Het is altijd bijzonder om te ervaren hoe dit gaat. 3 

aparte groepen worden in zo’n weekend 1.                   

Ieder mag er zijn zoals die is en toch zijn we samen 1 groep. 

Met kampvuur, vossenjacht, winkelen in Nes, bbqen, de bonte avond en 

stappen voor de 16+ vullen we ons weekend aardig  en op zondagochtend, dit 

jaar middag want we hebben uitgeslapen met elkaar, ja echt waar! Sloten we 

het kamp af met kliederkerk, thema “Storm op het meer”.  

Eén onderdeel hangt hier in de kerk.  

De paraplu: onder een paraplu kun je schuilen. Ook bij God mogen we 

schuilen en onze zorgen bij hem neerleggen. Dit hebben we gedaan door 

kaartjes aan de paraplu te hangen en zo konden we ze met elkaar en met God 

delen. 

We hebben u zo even meegenomen in ons weekendje weg met de jeugd. Wij zijn 

dankbaar dat wij dit moet onze clubs mogen beleven. 

Groeten Ans, Carlo, Elona, Karin, Lisanne, Marco, Nico en Wilma 

 

 

Helaas: Geen kindernevendienst meer, behalve bij Pasen, Kerst en Pinksteren 

Na enkele jaren kindernevendienst op vraag aangeboden te hebben, heeft de 

kerkenraad besloten om vanaf heden bij de reguliere diensten geen 

kindernevendienst meer aan te bieden. Een moeilijk en pijnlijk besluit, 

maar door het ontbreken van kinderen in de diensten en het stoppen van 

enkele leidsters is dit de enige mogelijkheid. Bij de diensten met Pasen, 

Kerst en Pinksteren hopen we nog wel kindernevendienst aan te kunnen 

blijven bieden.  

Graag willen wij allen hartelijk danken die al die jaren met hart en ziel 

meegewerkt hebben! 

 



 

 

Toekomst Ichthus: laten we allemaal meedoen! 

Woensdag 24 april was de derde gemeente-avond van dit seizoen over de 

toekomst van Ichthus. Op de voorgaande gemeente-avonden in oktober en 

januari was respectievelijk gezocht naar dat wat ons geïnspireerd heeft 

binnen Ichthus en in ons geloof, en waren ideeën gevonden bij vijf van de 

tien zogenaamde bloeifactoren die die inspirerende ervaringen mogelijk 

hadden gemaakt. Op 24 april werden bij die vijf bloeifactoren (Geloof, 

Openheid, Verdieping, Saamhorigheid, Creativiteit) prachtige concrete 

ideeën en voorstellen voor het komend jaar en de komende jaren 

gepresenteerd. Het voorstel is nu dat die ideeën de komende tijd in drie 

groepen worden uitgewerkt: alle ideeën rond de kerkdienst (bijvoorbeeld het 

houden themadiensten, veel muziek in de diensten, vernieuwende naast 

klassieke diensten, jeugddiensten, persoonlijke verhalen in de diensten 

etc.) worden door een nieuw te vormen werkgroep rond de kerkdiensten 

uitgewerkt en georganiseerd. Alle ideeën rond verdieping en ontmoeting 

(bijvoorbeeld gesprek rond Jezus, zomeravondmaaltijden, de bijbel 

dichterbij etc.) door de bestaande groep Ontmoeting en Inspiratie, die 

versterkt zal worden door enkele nieuwe leden die vooral de activiteiten 

rond Ontmoeting meer aandacht zullen geven. Alle ideeën rond omzien naar 

elkaar (nog meer de vraag naar pastoraat met elkaar op het spoor komen, een 

centraal nummer etc.) worden uitgewerkt door de ambtsgroep Pastoraat. 

Inspirerende, vitale ideeën! Of eigenlijk eerder nog voorstellen. De 

kerkenraad moet er zich officieel nog mee bezig houden, maar er is ook 

draagvlak onder de gemeenteleden nodig. De voorgestelde ideeën kunnen 

alleen samen werkelijkheid worden. Daarom een oproep aan alle leden van 

Ichthus, in welke betrokkenheid tot nu toe ook lid, om mee te doen! Meld je 

aan als een van de drie sporen je interesse heeft en je het leuk lijkt om 

op de een of andere manier daaraan bij te dragen! Laat het weten aan een 

van beide predikanten of de scriba (gegevens zie achterin de Op Weg). Laten 

we samen de toekomst van Ichthus vormgeven! 

 

 

Vierde, geslaagde maaltijd van ontmoeting in Ichthus 

Op donderdag 11 april hebben we voor de vierde keer een maaltijd van 

ontmoeting  gehad voor mensen uit alle landen. Het was heel gezellig met 

ruim 50 personen.  

De tafel was weer rijkelijk voorzien van allerlei lekkers uit diverse 

landen. De dag daarvoor is al een groep aan het koken geweest in Ichthus, 

waardoor de geuren zich al verspreid hadden.  

Met veel zorg is deze middag net als vorige keren voorbereid en dat was ook 

te merken op de middag zelf.  We zagen zoveel blijde mensen, die het echt 

leuk vinden om elkaar weer te ontmoeten.  We hebben zelfs gezongen met 

elkaar, naar muziek geluisterd, een spel gedaan, waardoor we elkaar wat 

beter leerden kennen en natuurlijk afgesloten met de bingo die ondertussen 

een traditie wordt! 

In het najaar willen we graag weer een maaltijd van ontmoeting organiseren.  

Een aantal “ buitenlandse” mensen hebben we gevraagd om mee te denken en 

mee te doen bij de voorbereidingen. Zo werken we steeds meer aan integratie 

en verbinding tussen mensen uit verschillende landen. 

 


