Protestantse Wijkgemeente Ichthus Emmermeer
Programmakrant 2019-2020

Voorwoord
Het afgelopen seizoen hebben we als gemeente gericht nagedacht over de toekomst van
onze gemeente.
We begonnen met de vraag wat u inspireert of geïnspireerd heeft binnen Ichthus. Zo
kwamen we op het spoor van juist die zaken binnen Ichthus waar u waarde aan hecht, de
zogenaamde bloeifactoren, geïllustreerd door het beeld ‘tulpen’. Het doel van het proces is
nu om die bloeifactoren blijvend te waarderen, bekrachtigen en te zien wat hun (misschien
zelfs onvermoede) bijdrage zal kunnen zijn om een vitale, open, verbindende gemeente te
blijven. Want ondanks alle terugloop, die we samen constateren, is er nog zoveel moois wat
gebeurt en inspireert.
Twee bloeifactoren die genoemd werden door ons als gemeente waren: verdieping en
saamhorigheid. En precies die twee factoren zijn de factoren die de bestaande groep
Ontmoeting en Inspiratie willen stimuleren. Verdieping door onder andere een breed
aanbod van gesprekskringen en creatieve ontmoetingen en Saamhorigheid door samen
geloofsgesprekken te voeren en ontmoetingen van allerlei aard te organiseren, ook open
naar de wijk Emmermeer en andere wijkgemeentes.
Elk jaar was er al sprake van zo’n breed aanbod, maar voor dit jaar is er nog een schepje
bovenop gedaan, als gevolg van de ideeën die ontstaan uit de verdieping van de ‘tulpen’,
zult u straks ontdekken als u dit boekje (hopelijk) geboeid door zal lezen. Zo zijn er
uiteenlopende activiteiten die variëren van dans tot ontmoetingen met de bijbel in het
midden, film en ga zo maar door. In het aanbod klinkt de gekleurdheid van de gemeente
door.
En dat alles om ook dit jaar weer momenten, gesprekken, ontmoetingen en mensen te
ervaren die ons doen zeggen: dat heeft mij werkelijk geïnspireerd! Hopelijk denkt u er net
zo over en meldt u zich (met grote getale) aan. Bij de vragenlijst om mee te helpen
organiseren en op de zuil in de hal van de kerk of via opgave op een andere manier.
Laten we zo met elkaar een goede toekomst tegemoet gaan!
Janneke de Valk-Boerma en Gerben Kajim

Opgave voor deelname aan activiteiten:
►
►
►
►
►

Via de intekenlijsten die hangen op de ronde zuil in de hal van het kerkgebouw
Per telefoon of e-mail bij de naam of contactpersoon die vermeld staat bij de
activiteit
Wilt U vervoer naar en van Ichthus, dan mag U de contactpersoon van de activiteit
benaderen.
Alle activiteiten zijn inclusief koffie/thee en zijn (bijna) allemaal gratis.
In de maandelijkse wijkkas-collectes kan eventueel een financiële bijdrage worden
gedaan

Dagelijkse Bijbeltekst

Dagelijks kan men op de website van Ichthus enkele verzen uit de Bijbel lezen. Iedere dag
wordt er onder het linkje ‘Dagelijks Woord’ een nieuwe Bijbeltekst geplaatst.
• Kijk daartoe op: www.ichthus-emmermeer.nl

Openluchtdienst PG Emmen in het Rensenpark

zondag 1 september!
Ook dit jaar wordt er weer als start van het nieuwe seizoen een openluchtdienst
georganiseerd voor alle wijkgemeentes van PG Emmen, waarbij natuurlijk ook bewoners
van Emmen en omgeving welkom zijn. Dit jaar is dat op DV 1 september. Ook nu zal deze
viering plaatsvinden in de Oude Dierentuin, het Rensenpark. Een prachtige locatie, zoals
gebleken!
Er is die zondag net als andere jaren geen dienst in de andere PG wijk-kerkgebouwen
Het thema is dit jaar: “Vier de aarde”
De muziekgroep ‘Laus Deo’ zal weer met zijn blazers de liederen die we zingen versterken
en ondersteunen.
Er wordt natuurlijk ook iets met de kinderen gedaan.
We zien er naar uit elkaar te ontmoeten.
Bij slecht weer wijken we uit naar de Ichthuskerk. Dit wordt dan op vrijdag voorafgaande
aan deze zondag bekend gemaakt via de websites van de wijk en van PG Emmen.
www.ichthus-emmermeer.nl; www.pgemmen.nl
Iedereen van jong tot oud van harte welkom!
•
•

1 september 2019, aanvang 10:30 uur,
Locatie: Rensenpark, Hoofdstraat 18, Emmen.

Ichthus
De Protestantse Wijkgemeente Emmermeer is een deel van de Protestantse Gemeente te
Emmen. Het kerkgebouw draagt de naam Ichthus en de betekenis van deze naam vormt
de basis van waaruit we ‘kerk’ willen zijn: het belijden dat Jezus Christus de Zoon van God
is, onze Redder en Verlosser.
Vanuit dit belijden proberen we ons geloof te beleven en vorm en inhoud te geven.
I èsous-Jezus
C hristòs-Christus
TH eòu-God
U is-Zoon van
S otèr-Redder/Verlosser
Als organisatie zijn wij onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Op de verschillende pagina’s van de webpagina van de kerk is er informatie te lezen over
onze wijkgemeente, over de kerkdiensten, over de diverse ambtsgroepen, en wat er zoal
verder aan activiteiten of bijzonderheden zijn.
Kijk daartoe op www.ichthus-emmermeer.nl
Met de kerkdienst met Kerst, Pasen en Pinksteren zal er iets voor de kinderen georganiseerd
worden. Helaas is er niet meer automatisch elke zondag een kindernevendienst.

Gemeentevergaderingen

Drie keer per jaar belegt de kerkenraad een vergadering waarin actuele onderwerpen aan
de leden van de gemeente worden voorgelegd ter advies, informatie, overweging en/of
beslissing.
Zo is er elk jaar minstens één gemeentevergadering, waarin het financiële verslag van het
afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar op de agenda staan. Ook het gesprek
over ons geloof kan onderwerp van een gemeenteavond zijn.
•

De gemeenteavonden vinden plaats op :
16 oktober 2019, 29 januari 2020, 22 april 2020, aanvang 19:30 uur.
• Inlichtingen: Hennie Hendriks, scriba, tel. 6197

Ontmoetingen op zondagmorgen

Iedere zondagmorgen is er een samenkomst in het gebouw Ichthus, een viering die
aanvangt om 10 uur. Gedurende de zomervakantie worden de diensten afwisselend in de
Kapel (Kapelstraat 63) of in Ichthus gehouwen.
Iedere zondag (met uitzondering van Pasen, kerst, vader- en moederdag) is er na afloop
van de kerkdienst gelegenheid om elkaar in de Zeihuuv te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie of thee. In de maanden juli en augustus – na afloop van de kerkdiensten is
dit in de Kapel of Ichthus.
• Een prima gelegenheid om contacten te leggen of om even na te praten.

Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10:00-11:00 uur de
koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een
gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden.
• We hopen weer velen te mogen begroeten.

Gebedsgroep

Bidden is één van de belangrijkste dingen die Christenen kunnen doen. Daarom komt een
groepje mensen uit onze gemeente regelmatig bij elkaar om door middel van gebed allerlei
zaken voor Gods aangezicht te brengen. Zij vormen met elkaar een gebedsgroep.
Mocht u een voorbede willen voor iets, waar u mee zit, tegen op ziet òf dankbaar voor bent,
geef het dan aan ons door. Dit kan natuurlijk ook altijd via de predikant of een ouderling.
Alle verzoeken om een gebed, van welke aard dan ook, worden vertrouwelijk behandeld.

“ Als een zorg te klein is om tot gebed te maken, is ze ook te klein om tot een last te zijn.”
•

Een ieder is van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze gebedsavonden, die
doorgaans om de 2 weken op de maandag van de oneven weken plaatsvinden bij
iemand thuis of in Ichthus, 19:30 uur.
Contactpersoon van de gebedsgroep: Annelies Alons, tel. 618659

•

Zondag 22 september: Startzondag seizoen 2019-2020 Ichthus
‘Een goed verhaal’ – het thema van de startzondag van dit seizoen.
Te denken valt aan het goede verhaal, het evangelie, dat we kennen uit de Bijbel, maar ook
aan al die goede verhalen die we als leden van Ichthus elkaar te vertellen hebben.
Verhalen over momenten in ons leven, die ons altijd bij zijn gebleven. Waardevolle
verhalen, boeiende verhalen, kwetsbare verhalen, moeilijke verhalen, spirituele verhalen.
Zondag 22 september mogen die verhalen een plek krijgen, als u dat wilt. Sommige
verhalen houden we immers liever voor onszelf.
Ook allerlei groepen en commissies binnen onze kerk hebben hun verhalen.
Ook die goede verhalen zullen alle aandacht krijgen op de startzondag.
Wat gebeurt er, wat zijn de plannen voor het nieuwe seizoen, wat is het doel? We zullen
het elkaar vertellen.
Het belooft zo een heuse startzondag te worden.
En om het feestelijke karakter van de dienst nog wat meer te benadrukken, zal Groupe
Evangélique meewerken aan de dienst. Met hun enthousiasme zullen zij zeker ook ons
vuur aanwakkeren voor het nieuwe seizoen!
Na de dienst gaan we nog even door met het vertellen van verhalen, en is er koffie met wat
lekkers erbij.
Rond 12.30 hopen we de startzondag af te ronden en dan hebben we allemaal een goed
verhaal te vertellen!
•

Datum: 22 september a.s. 10:00 uur, Van harte welkom in Ichthus

Gemeentedagtocht Ichthus, 19 september 2019

Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente-dagtocht te maken. We hebben
inmiddels een mooie route uitgekozen.
De invulling van de dag blijft geheim, maar we kunnen wel zeggen dat onze eigen organist
Pieter Flens weer mee gaat, dus hij zal vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel
kruipen, de Ichthussers zingen immers zo graag. Ook onze beide predikanten gaan weer
mee.
We hopen en verwachten, dat de deelnemers met veel goede indrukken en een volle maag
aan het einde van de dag weer naar huis gaan.
De kosten zijn € 45,00 als de bus vol komt. Gaan er minder mee, dan zal de prijs verhoogd
worden, want de bus moet met elkaar betaald worden. Dit is inclusief een verrassing, lunch
en afsluitend diner.
•
•
•

Datum: 19 september 2019
Opgave kan bij Jantina Strockmeijer, tel 642715 (op het moment van dit schrijven is
zijn er nog enkele plaatsen.)
Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantina Strockmeijer en Gea Warringa

Viersprong

Na jaren zich vol hart en ziel ingezet te hebben voor de Viersprong, heeft Jaap Tiemersma
besloten om de organisatie over te dragen. Ook Wim Kramer zal dit jaar niet meer
meedoen met de Viersprong, omdat hij verhuisd is. Jaap en Wim, ook op deze plaats van
harte bedankt voor jullie jarenlange inzet!
•
•
•

De vraag is nu natuurlijk: hoe nu verder en misschien nog wel meer: gaan we nog
verder? Het antwoord op die laatste vraag is wat ons betreft: Ja, we gaan verder!
We vinden het nog steeds waardevol om met allen die dat willen vier keer per jaar bij
elkaar te komen rond koffietijd.
Om daarna aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te gaan en wat
liederen te zingen die passen bij het thema. En om dan de morgen af te sluiten met
een gezamenlijke maaltijd!

Hopelijk vindt u het ook de moeite waard.

U wordt van harte uitgenodigd om u op te geven op de zuilen in de hal van de kerk.
•

Bij voldoende opgave organiseren wij graag ook in seizoen 2019-2020 de
Viersprong!

Psalmen in de bijbel, in ons leven

In een psalm wordt verwoord wat een mens kan meemaken:
Hoogtepunten, momenten van licht, dieptepunten, momenten van donker, verwondering,
angst, verdriet, vreugde. Hoop, wanhoop; geloof, ongeloof.
Psalmen zijn klaag-, en dankliederen. Ze zijn er om te lezen en te zingen. Voor alles is een
plek.
Sinds enige tijd wordt aan ons PKN ers het blad Petrus toegezonden. Ons viel in dit blad
een prachtige foto met daarin een vertaling van Psalm 62 op:
Bij God alleen verstilt mijn ziel, van Hem komt mijn bevrijding.
Ida Gerhardt, een beroemde Nederlandse dichteres heeft samen met haar vriendin Marie
van de Zeijde tijdens de zestiger jaren, de psalmen opnieuw vertaald. Ze zijn daarna
afgedrukt in de katholieke bijbel en zijn daarmee voor ons protestanten een nieuwe kijk op
de psalmen.
Ze omschrijven het zo: ‘Niet alleen met de ogen moet men de psalmen lezen; wie ze wil
verstaan moet ze lezen ‘met eigen stem’: luisterend- met de oren en met het hart’.
Op een aantal zondagen willen we, voorafgaand aan de kerkdienst, op de beamer een
tekstgedeelte van één van de 150 psalmen in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van
der Zeijde plaatsen.
Stel, deze psalm spreekt je/u aan of raakt je, en je zou daar wel van willen vertellen, dan
stellen we het volgende voor:
•
•
•
•

Wij nodigen u/jou uit om de eerstkomende woensdag na die betreffende zondag met
ons hierover van gedachten te wisselen of het op een andere manier met ons te
delen!
Dit kan door op het spreekuur van Janneke te komen op woensdagochtend van 9:30
uur -10:30 uur (werkkamer in Ichthus) en/of
Op de woensdagavond in het huis van Frans Gerrit van Zwieten, dr. W. Pleijtestraat
1 en elkaar rond de psalm te ontmoeten.
Te beginnen met: zondag 22 september en vervolgens woensdag 25 september.

Voor de eerste zondag stellen Frans Gerrit en Janneke zelf een psalm voor, maar het lijkt
ons mooi, als daarna door anderen een psalm, wordt aangedragen, een psalm die voor hen
speciaal is.
Deze projecteren wij -na overleg- wederom met de tekst in de bovengenoemde vertaling,
op de beamer voor een bepaalde zondag.

De woensdagochtend daarna is iedereen die graag over deze psalm door zou willen praten
welkom in de werkkamer van Janneke, 9:30 uur.
En indien degene, die de psalm heeft aangedragen in de mogelijkheid is om zijn of haar
huis die avond beschikbaar te stellen, zou wellicht daar ook een ontmoeting rond de psalm
mogelijk zijn.
We evalueren begin december.
Natuurlijk nodigen we dan de mensen uit die een psalm hebben aangedragen om ze te
laten vertellen over hun psalm en hun woensdagochtenden- en avonden en ook andere
belangstellenden zijn welkom!
Op deze avond staan we dus wat dieper stil bij de psalmen en eventueel bij de poëzie van
Ida Gerhardt.
•
•
•

Voor meer informatie: Jannele de Valk- Boerma, tel: 645673
jannekedevalkboerma@gmail.com
En als U ervoor voelt mee te doen, aanmelden bij Frans Gerrit van Zwieten :
vzwieten@hotmail.com
telefoon: 06 15376733
Janneke de Valk-Boerma : jannekedevalkboerma@gmail.com
telefoon: 0591
645673

Frans Gerrit kan zorgen voor een kopie uit deze vertaling van uw gekozen psalm.
Gewoon even vragen. U mag hem ook aanschieten voor of na een kerkdienst.

Een goed verhaal!?
Geloofsgesprek voor iedereen met de Bijbel in het midden!

Een gesprek over wat je beweegt, zoals je geloof, maar soms ook (grote) twijfel.
Vorig jaar zijn we als gemeentegroeigroep met de gemeente in gesprek gegaan en we
hebben dit als zeer waardevol ervaren. We worden bijeengehouden door de band met
Jezus Christus en daar horen geloofsgesprekken bij. Te midden van alle verschillen
plaatsen we de Bijbel in het midden.
In een geloofsgesprek gaat het om de vraag wat wij geloven en hoe wij leven met God en
wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent.
We willen dat dit seizoen doen aan de hand van drie Bijbelverhalen. Verhalen waarin hoop
zich een weg baant. Want hoop is de levensadem van de ziel. Op verschillende manieren
baant hoop zich een weg. Soms zijn er duistere Bijbelgedeelten en dat kan niet anders.
Maar ook dan is er hoop.
Misschien schittert de hoop wel op z’n mooist als er duisternis of crisis is.

De verhalen uit de Bijbel zijn soms weerbarstig en lijken daarmee op het leven van alledag.
Het gaat over gewone mensen in moeilijke omstandigheden. En dan moeten er keuzes
gemaakt worden, en dat kunnen mooie keuzes zijn, maar soms ook verwerpelijke. Zeker is
dat, net als in het echte leven, God met Zijn licht daar doorheen wil wringen.
Ondanks of dankzij mensen zijn er verhalen van hoop dat er altijd licht van God mag
schijnen.
Welke verhalen dat zijn, bepaalt u.
Graag horen wij van u welk Bijbelverhaal u het meest aanspreekt, fascineert, inspireert,
irriteert, verbaast, blij maakt of de meeste vragen oproept.
U mag uw bijbelverhaal doorgeven aan Iena Pals (srpals@wxs.nl of 0591-618687).
Graag uiterlijk 8 september 2019. Ook in de kerkdienst van 8 september krijgt u de
gelegenheid geboden uw verhaal door te geven. Er is één uitzondering en dat zijn de
psalmen. Elders in deze programmakrant staat een stuk dat speciaal over psalmen gaat.
Uit alle verhalen die binnenkomen maken wij een top 3 van de verhalen en die verhalen
zullen dan in het midden liggen tijdens de geloofsgesprekken.
De avonden zullen er als volgt uitzien: we beginnen met een gezamenlijke maaltijd, maken
kennis met elkaar en eventueel wat ons bezig houdt.
Daarna gaan we dieper in op het verhaal onder leiding van ds.Gerben Kajim of ds. Janneke
de Valk
•
•
•
•
•

Thema: een goed verhaal !?
Datum: dinsdag 1 oktober, woensdag 30 oktober en dinsdag 26 november
Tijd: binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur
Waar: Ichthus
Aanmelding: de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl

Mensen van de weg
Tien levensvragen spiegelen aan Jezus’ leven
Uit de gesprekken over de toekomst van Ichthus kwam naar voren dat velen het inspirerend
vinden als Jezus in het middelpunt staat van diensten, gesprekken, activiteiten.
Om daaraan tegemoet te komen starten we dit seizoen met een gezamenlijke zoektocht naar
Jezus’ levensweg en wel aan de hand van het materiaal Mensen van de weg.
•
•
•

In het materiaal wordt telkens begonnen met een levensvraag die iedereen wel
herkent: hoe ga ik om met stress, hoe maak ik mijn omgeving mooier, welke contacten
ga ik wel of niet aan, wat is de waarde van mijn leven?
Tien levensvragen staan centraal.
Tijdens de avonden onderzoeken we hoe Jezus met die vragen omging.

•
•

Al gravend in de oude verhalen onderzoeken we wat Jezus dreef en denken we erover
na in hoeverre zijn weg begaanbaar is voor ons.
Hoe verhoud jij je tot zijn levensweg.

Het materiaal is geschreven door Lazarus, een beweging van mensen die zoeken naar
progressieve vormen van christendom: nieuwe woorden en vormen voor een oud geloof.
•
•
•

De bedoeling is vijf avonden tijdens dit seizoen en vijf tijdens het volgende seizoen.
En het liefst niet één groep, maar zo veel groepen als mogelijk.
Per groep zijn er afspraken te maken over eventueel een maaltijd vooraf!
In de week vooraf en de week na de avond, ontvangt u op allerlei manieren gedachten,
informatie, filmpjes etc. om alvast van te voren en nog achteraf na te denken over het
thema van de betreffende avond.

Het belooft een zeer inspirerende reis te worden, samen met Jezus en samen met u, met
jou!
• Voorstel van data zijn: 31 oktober, 28 november, 30 januari, 27 februari en 26 maart.
Geef u allen op en naar aanleiding van de opgaven kiezen we de data definitief en
kiezen we vormen van gesprek uit.

Groeigroepen Midden- Generatie

Regelmatig zoeken we met een groepje van de Midden-Generatie elkaar op voor
verdieping van ons geloof in God, we komen meestal elke twee weken op een
zondagavond samen bij iemand thuis.
De datums zullen aan de deelnemers per mail gestuurd worden,
Als je belangstelling hebt, dan ben je van harte welkom, het heet niet voor niks een
GroeiGroep!
Wil je graag op de hoogte blijven van weetjes rondom de Midden-Generatie en eventuele
wijzigingen, stuur dan een mailtje naar h.schiere@home.nl dan voegen we je toe aan de
maillijst.
•

Inlichtingen: Henk Schiere & Annelies Alons, tel. 618 659

Sacraal dansen

Ook dit seizoen bieden we weer een cursus sacrale dans aan, o.l.v. Joke Vuurboom,
gediplomeerd Sacred Dance docente.
Vanaf 24 september hopen we om de 2 weken bijeen te komen in de kerkzaal van Ichthus.
De stoelen worden aan de kant worden gezet en zo ontstaat er een prachtige ruimte waar
we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze er tussen voor een kopje thee of koffie.
Iedereen is van harte welkom, ook mensen zonder enige danservaring.
De dansen zijn eenvoudig en worden eerst uitgelegd. Het zijn voornamelijk kringdansen.
De muziek waarop gedanst wordt, is heel divers: klassieke muziek, Taizé muziek, religieuze
muziek, folkloremuziek en nieuwe muziek.
We dansen rondom een MIDDEN dat centraal in de kring staat. Dat kan een bloemstuk,
kaarsen, of iets anders, passend bij een gekozen thema.
Gekozen is om op de middagen bijeen te komen, en wel van 14:00 uur-16:00 uur.
•
•
•
•

Data: 24 september, 08 en 22 oktober, 05 en 19 november, 03 en 17 december
Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326.
Voor de koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd
Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail: koos.janny@gmail.com

Boekenmarkt

Op een zaterdag in de maanden oktober en maart zal weer een boekenmarkt gehouden
worden in Ichthus.
Uw overtollige boeken, CD’s, DVD’s en legpuzzels kunt u iedere woensdagmorgen
inleveren tussen 10.00-11.00 uur in Ichthus. Ook op de zondagmorgen kunt u ze
meenemen naar Ichthus en in de hal inleveren.

•
•
•

Datum: de boekenmarkt zal DV worden gehouden op een zaterdag in oktober en
maart, van 9.00 uur - 14.00 uur in Ichthus
T.z.t. zal de juiste datum vermeld worden in de zondagsbrief de Schakel en op de
website van Ichthus.
Inlichtingen: Jan Post, tel. 619066 of Frank Knigge, tel 616570

Gespreksgroep Bijbelse miniaturen

Het afgelopen jaar kwam een groep gemeenteleden bijeen om te spreken over een boek
over de geloofsbelijdenis met als titel ‘Dieper dan woorden’. Het was boeiend maar wel
‘stevige kost’.
Dit jaar kiezen we voor een toegankelijker boekje.
Nadat een aantal van de deelnemers kennis had genomen van het boekje Bijbelse
miniaturen van dominee Carel ter Linden, besloten we daarover dit jaar in gesprek te
gaan.
In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de
verborgen boodschappen zien van oude bijbel verhalen. Het gaat over Adam en Eva, Kaïn
en Abel, Noach Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus. Bekende verhalen
dus waarbij we als deelnemers aan de gespreksgroep samen met Ter linden nagaan of en
hoe deze oude verhalen ook nu nog van betekenis zijn voor ons leven en de wereld van
vandaag. En daarmee zijn het verhalen voor nu.
Carel ter Linden zegt het zo: ‘Bijbelse verhalen zijn geen verslagen van bepaalde
gebeurtenissen. Het gaat ons om verborgen boodschappen in verhaalvorm, waarmee men
elkaar in het oude Israël in moeilijke tijden bemoedigde, bouwstenen voor het leven die
vaders en moeder aan hun kinderen meegaven’.
Door samen enkele van de bijbelse ‘miniaturen’ te lezen, onze eigen gedachten daarover
uit te wisselen en in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren en te bemoedigen.
In de eerste bijeenkomst bespreken we de Inleiding van het boekje en lezen we enkele
verhalen over de schepping met als titel ‘Waar het om is begonnen’. We overleggen dan
samen welke verhalen we de drie keren erna centraal gaan stellen.
Het is handig wanneer u bij deelname het boekje in bezit heeft, maar dat hoeft natuurlijk
niet.
We komen vier dinsdagmiddagen bijeen in Ichthus van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur. NB
Wanneer deelnemers alleen ’s avonds kunnen, kan er in overleg uitgeweken worden naar
avonden. Ook is het mogelijk om bij voldoende belangstelling voor de ‘middengroep’ een
tweede groep te starten in de avonduren.

•
•
•

Thema: Bijbelse miniaturen van ds. Carel ter Linden
7, 14, 21 en 28 januari van 15:00 uur-17:00 uur.
Gespreksleiding: Geert Renkema

Aanmelding via de zuil in de hal van Ichthus of mail aan: jlboeijenga@outlook.com

Muziekdienst in Ichthus

Ook komend voorjaar wordt er weer een muziekdienst georganiseerd.
Het zal een viering zijn waarin muziek voorop staat, zowel om het zelf te spelen als naar te
luisteren.
Er zijn veel manieren waarop een mens zich kan uiten. Door te praten, te schrijven, iets te
regelen, de handen uit de mouwen te steken, te schilderijen, te zingen, muziek te maken.
Elders in deze programmakrant staat een stuk over de psalmen. We kennen ze allemaal.
De meesten van ons hebben ze ooit uit het hoofd moeten leren.
En velen kunnen ze vast nog uit het hoofd zingen. Zingen is een uiting van de ziel, van je
hart.
Om de vergelijking met de psalm te maken: een psalm drukt heel wat lagen van de ziel uit.
Zoveel zielen zoveel zinnen betekent, dat de éne mens van klassieke muziek houdt, de
andere juist van kerkelijke muziek, van orgel. De één wordt juist blij van de piano of fluit. De
ander houdt meer van volksmuziek. Of nog weer anders.
Omdat niemand gelijk is en we graag ruimte scheppen voor ieder met haar of zijn beleving,
is de muziekdienst divers in de keuzes van muziek. Hopelijk dat het zo een
gemeenschappelijk vieren wordt! Want op zijn mooist is muziek helend en verbindt het.
Op zondag 15 maart is de muziekdienst in Ichthus en de week daarna op 22 maart in de
Schepershof. Beiden in de zondag-ochtenddienst om 10.00 uur.
Als u, jij ervan houdt om met elkaar of alleen, dat kan ook, muziek te maken, wordt je
uitgenodigd om mee te werken in deze dienst.
Elk instrument, dus ook de stem, is welkom en leeftijd speelt geen rol !
We gaan op zoek naar een thema, waar de muziek, die jij zelf graag zou willen spelen, bij
zou kunnen passen. Als u, jij meer wil weten over deze muziekdienst, of belangstelling hebt
kunt u, kun je contact opnemen met ds. Janneke de Valk
Het telefoonnummer van mijn werkkamer in Ichthus is: 645673.
Mijn mailadres is:
•

Datum:15 maart 2020 in Ichthus

•

Inlichtingen: Janneke de Valk, tel. werkkamer Ichthus 645673 (wo 9:30-10:30 uur)
jannekedevalkboerma@gmail.com;

Kerst-middag senioren

Op woensdag, 18 december 2019 worden alle senioren uitgenodigd voor het bijwonen van
een Kerst-middag in de Zeihuuvzaal.
We zullen in liederen, gedichten en een overdenking de geboorte van Jezus vieren, een
samenzijn waarbij we beginnen met een gezamenlijke warme maaltijd.
Te zijner tijd zullen alle 70 plussers persoonlijk een uitnodiging ontvangen, evenals een
bericht in de zondagsbrief De Schakel en in het kerkblad Op Weg. En natuurlijk mogen ook
anderen komen.
•
•

Datum: 18 december 2019
Inlichtingen: Gré Venema, tel. 615291

Paasbijeenkomst senioren

Op woensdag, 1 april 2020 organiseert de diaconie een paasbijeenkomst in de Zeihuuvzaal van Ichthus. Naast een overdenking en invulling met zang, zal de middag afgesloten
worden met een uitgebreide broodmaaltijd.
Te zijner tijd zullen alle 70 plussers een uitnodiging ontvangen, evenals een bericht in de
zondagsbrief De Schakel en in het kerkblad Op Weg. En natuurlijk mogen ook anderen
komen,
•
•

Datum: 1 april 2020
Inlichtingen: Gré Venema, tel 615291

Filmavond in de huiskamer

Dit seizoen wordt de mogelijkheid geboden om in huiskamersfeer een prachtige en
indrukwekkende film te bekijken, passend bij een 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 kunnen 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.
•

De eerste filmavond is op zondag, 3 november 2019: Hidden Figures, een
Amerikaanse biografische film uit 2016, geregisseerd door Theodore Melfi. De film is
gebaseerd op het gelijknamige boek van Margot Lee Shetterly.

Het is dit jaar 50 geleden dat de eerste mens op de maan landde.
In de zestiger jaren van de vorige eeuw, reisde de Rus Joeri Gagarin als eerste in de
ruimte, en sindsdien ontstond er een ware ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en
de Sovjetrepubliek.
Terwijl de rassenstrijd nog gaande zijn er drie donker gekleurde vrouwen - ze zijn van AfroAmerikaanse afkomst – werkzaam bij de NASA. Zij waren het meesterbrein achter één van
de meest bijzondere en grootste operaties in de ruimtevaart geschiedenis: 1962, de
lancering van astronaut John Glenn, de eerste mens die drie maal om een baan om de
aarde vloog.
De prestatie van deze drie zwarte vrouwen, die hieraan meewerkten, zou het vertrouwen
van de natie herstellen en zou mensen, ongeacht ras of geslacht, inspireren om groots te
dromen.
Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, hoe je eruit ziet of wat je achtergrond is; het gaat
erom wie je bent en wilt zijn!
De prachtige film is gebaseerd op een indrukwekkend waar gebeurd verhaal.
•

De tweede filmavond is op zondag, 9 februari 2020, We willen dan de film AGENT
OF GRACE laten zien, de enige speelfilm over het leven van de wereldberoemde
prdikant Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog die zich in de Tweede Wereldoorlog
verzet tegen de nazi-invloeden op de kerk.

Al snel na het uitbreken van Hitlers machtsovername mag de predikant Bonhoeffer zijn
beroep als predikant niet meer uitoefenen. De predikant worstelt dan met de vragen: wat
kan ik in m’n eentje tegen dit regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of moet ik
echt iets doen? Dietrich Bonhoeffer neemt een besluit en hij gaat werken voor de Abwehr,
de militaire inlichtingendienst van het Duitse leger, tegelijkertijd ook het centrum van het
lokale verzet tegen Hitler.
Hierdoor raakt hij betrokken bij verschillende operaties tegen het regime, totdat hij in 1943
zelf gearresteerd wordt. En dit kost hem uiteindelijk het leven. Minder dan een maand voor
het einde van de oorlog wordt hij opgehangen door de nazi’s.

Agent of Grace, is een dramatische maar tevens een ijzersterke film.
•
•
•

Plaats: Voormalige garage Misker, Odoornerweg 4, Emmen.
Datum: 3 november 2019 , 09 februari 2019, aanvang 19:30 uur.
Opgave graag via de lijst op de zuil, er is ongeveer plaats voor 30 personen., tel
647677 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: schilderen of
tekenen met allerlei materialen en eventueel sjoelen.
Voor het sjoelen dienen zich wel voldoende deelnemers aan te melden (tenminste 3).
We starten weer op maandag 2 september a.s.
•
•

Kom gerust eens een keer kijken of een kopje koffie/thee drinken, iedereen is
welkom.
Inlichtingen: Gea Berends, tel. 643600

Jeugdclubs

Alle jongeren in de leeftijd van 6 tot 20+ kunnen ook dit seizoen weer genieten van de
clubs! Er zijn dit jaar verschillende clubs. Zo heeft iedereen bij jou op club ongeveer
dezelfde leeftijd als jij.
Dit seizoen staan er weer leuke activiteiten op het programma. Met als afsluiting natuurlijk
het kampeerweekend op Ameland in de maand april.

Nieuwsgierig?
•
•
•
•

In september beginnen we is de eerste clubavond. Alle clubs worden gehouden op
dezelfde zondagavond 1x per 14 dagen Alle kinderen van de basisschool hebben
club in Ichthus van 18.30 tot 19.30 uur
Er zijn alweer allerlei leuke activiteiten bedacht voor het komende seizoen.
De jeugd van 12-14 jaar heeft club van 18.30-19.45 uur en de jeugd vanaf 15 jaar
van 19.45-21.00 uur.
Deze beide clubs hebben als locatie Odoornerweg 4 (bij Ans Misker thuis).

Wij hebben er zin in dit seizoen, jij toch ook? Neem gerust je vriendje, vriendinnetje of
klasgenootje mee, zij zijn ook welkom.
Groeten, de clubleiding van Ichthus
Wil je nog iets weten? Mail of bel met Wilma Deen
wilmadeen@gmail.com of bel 0591-617602
•
•

Telkens op zondagavond om de veertien dagen.
Inlichtingen: wilmadeen@gmail.com of bel 0591-617602

Open avonden voor heel Emmermeer

Uit de gesprekken rond de toekomst van Ichthus kwam ook naar voren dat we als
gemeente van Ichthus open moeten zijn.
Open naar elkaar toe en open naar de wijk Emmermeer toe.
Daar willen we dan ook graag gehoor aan geven.
Als commissie willen we graag in het voorjaar twee activiteiten organiseren gericht op de
hele wijk Emmermeer:
1. Een filmavond in Ichthus, met mogelijkheid tot nagesprek:
Een ideaal middel om met elkaar in gesprek te komen is film kijken en daarna met
elkaar napraten over wat we gezien hebben. In het voorjaar is het de bedoeling dat
we juist dat gaan organiseren.
Details zijn verder nog niet bekend, maar het plan is er en zoals u in de
meegezonden vragenlijst kunt lezen, kunnen we nog wel wat mensen gebruiken om
dit idee verder uit te werken. Hoe het ook zij: we gaan er werk van maken om een
boeiende film uit te zoeken die iedereen aan het denken zet over vragen rond leven
en geloof. U hoort meer van ons!
2. Een avond over orgaandonatie:

Op 1 juli 2020 is het zover. De nieuwe donorwet, die voorziet in actieve
donorregistratie treedt in werking. Iedereen zal erover na moeten denken hoe hij of
zij daarin staat. Voor de één een langgekoesterde wet, voor de ander een gruwel.
Een overheid die over de integriteit van je lichaam kan beschikken, tenzij je zelf
anders aangeeft.
En hoe te denken over het moment van doneren. Is de ziel in het lichaam ook al
gestorven dan? Hoe zie het sowieso met die ziel?
Heeft de kerk hierover ook een standpunt, zou zij dat moeten hebben?
En zo zijn er nog wel meer interessante dilemma’s, ook theologisch, naar voren te
brengen.
Het leek ons mooi om rond dit actuele thema een brede avond te organiseren.
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe, maar de avond zal in het
voorjaar 2020 georganiseerd worden, zodat we allemaal een weloverwogen keuze
kunnen maken!
Ook voor deze avond geldt: u hoort meer van ons!

Fietsen in het voorjaar

Zo mogelijk wordt er (onder voorbehoud) in het voorjaar van 2020 in de maanden mei en
juni op de dinsdagmiddag een fietstocht georganiseerd onder leiding van Henk Altena.
De fietsers vertrekken om 14:00 uur vanaf Ichthus en de route is ongeveer 15-20 km.
•

Inlichtingen: Henk Altena, tel. 611420.

Ontmoetingen in de zomerperiode

Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10:00-11:00 uur de
koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een
gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden. Bij mooi weer gaan
we zo mogelijk buiten zitten.

We hopen weer velen te mogen begroeten.
•

Inlichtingen: Gea Warringa, tel 647677

Het Ichthuskoor

Het Christelijke gemengde zangkoor is nauw met de gemeente van Ichthus verbonden, zij
verleent regelmatig haar medewerking aan de kerkdiensten. Ook treedt het koor regelmatig
in andere kerken en locaties op. Het koor repeteert elke maandagavond van 19.30 tot
21.30 uur in Ichthus onder leiding van Frits Vugteveen en Dirk Swama begeleidt het koor
op het orgel.
De leden van het koor zijn niet alleen afkomstig uit de Protestantse wijkgemeente
Emmermeer, maar er zijn ook veel leden woonachtig in andere wijken of behorend bij
andere geloofsgemeenschappen.
Het Ichthuskoor hoopt op maandagavond 3 september a.s. van 19:30 uur – 21:30 uur een
z.g. “ open kooravond” te houden. Daarbij is - naast al onze leden - een ieder van harte
welkom op deze avond om samen met ons te zingen.
Onze dirigent Frits Vugteveen zal zijn uiterste best doen er voor ons allen een mooie
avond van te maken.

•
•

Nieuwe leden zijn van harte welkom, kom eens vrijblijvend kijken op een repetitie op
de maandagavond in Ichthus.
Inlichtingen: Akkie Emmaneel, tel. 631141

Activiteiten Emmen-breed

Gedurende het winterseizoen worden er door de Protestantse Gemeente Emmen of door

de andere wijkgemeentes allerlei activiteiten georganiseerd die niet specifiek wijkgebonden zijn, maar ook toegankelijk zijn voor alle belangstellenden.
•

Kijk daartoe in het kerkblad Op Weg of op de agenda van de website van de
Protestantse Gemeente van Emmen.
www.pgemmen.nl

Het Inspiratieplein – Activiteiten

Het INSPIRATIEPLEIN organiseert activiteiten rondom onderwerpen als ontmoeting,
zingeving, cultuur en samenleving. Het brengt mensen bij elkaar door het organiseren van
lezingen, interviews, voorstellingen en exposities.
Bij deze activiteiten is iedereen van harte welkom, leden van andere gemeenten en
geloofsgemeenschappen, kerkleden en niet-kerkleden, gelovig en niet-gelovig. De plaats
van samenkomst is de Grote Kerk in Emmen.
Onderstaand staat een overzicht van de verschillende activiteiten.
•

24 september 2019:
Oecumenelezing georganiseerd door de Raad van Kerken: Kerk en individu anno
2019`door Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland.
Entree: gratis

•

15 oktober 2019:
Lezing `Het majestueuze heelal, `Sterrenstof zijt gij`` door Margot Brouwer, natuursterrenkundige. Entree: nnb

•

12 november 2019:
Interview met Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe. Entree: nnb

•

26 november 2019:
Lezing `Engelen in de kunst` door Marian van Caspel, kunsthistorica. Entree: nnb

•

17 maart 2020:
Lezing n.a.v. het boek `De sjamaan en ik` door Willemijn Dicke, hoofddocent
bestuurskunde, TU Delft, lobbyist voor vereniging van universiteiten. Entree: nnb

•

31 maart 2020:
Theater-monoloog `Wie ben ik?`door Kees van der Zwaard; over Dietrich Bonhoeffer
Entree: nnb

•
•
•

Aanvang voor alle avonden: 19:30 uur
Plaats : Grote Kerk Emmen
Inlichtingen: Jans van Niejenhuis, tel 06-1194025

We hopen dat we gedurende dit jaar goede ontmoetingen met elkaar zullen hebben,
waarbij we geïnspireerd zullen worden door het openen van de Bijbel en door ontmoetingen
met de ander.
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om op eigen gelegenheid naar één van de activiteiten
te komen, dan staat bij alle activiteiten de naam van een contactpersoon, deze mag gebeld
worden om eventueel het vervoer naar en van Ichthus te regelen.
Bij sommige activiteiten wordt gevraagd om een opgave dat men mee wil doen, dit kan per
mail of via de lijsten op de ronde zuil in de hal. En van niet alle activiteiten zijn de exacte
data bekend, zij zullen in Op Weg en in de Schakel gepubliceerd worden.
Voor enkele activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.
Dit wordt vermeld. De overige activiteiten worden betaald uit de Wijkkas.
Wellicht kunt u daaraan denken tijdens de maandelijkse collecte voor de Wijkkas.
•

Eventuele wijzigingen of actuele informatie over de activiteiten kunt u lezen in de
zondagsbrief de Schakel of op de website van Ichthus:
www.ichthus-emmermeer.nl

DATUM

ACTIVITEIT

OPMERKING

01 september 2019
19 september 2019
22 september 2019
24 september 2019
24 september 2019

Openluchtdienst, 10:30 uur
Gemeentedagtocht
Startzondag
Sacraal dansen
Oecumenelezing , 19:30 uur

Rensenpark
Opgave gewenst
Thema: een goed verhaal
14:00 uur
Grote Kerk

25 september 2019
01 oktober 2019
08 oktober 2019
15 oktober 2019
22 oktober 2019
30 oktober 2019
31 oktober 2019
03 november 2019
05 november 2019
12 november 2019
19 november 2019
26 november 2019
26 november 2019
28 november 2019
03 december 2019
17 december 2019
18 december 2019
07 januari 2020
14 januari 2020
21 januari 2020
28 januari 2020
30 januari 2020
09 februari 2020
27 februari 2020
15 maart 2020
17 maart 2020
26 maart 2020
31 maart 2020
01 april 2020

Psalmen in de Bijbel
Een goed verhaal
Sacraal dansen
Lezing Margot Brouwer, 19:30 uur
Sacraal dansen
Een goed verhaal
Mensen van de Weg
Film: Hidden Figures
Sacraal dansen
Interview met Jetta Klijnsma
Sacraal dansen
Een goed verhaal

Lezing `Engelen in de kunst
Mensen van de weg
Sacraal dansen
Sacraal dansen
Kerstmiddag senioren
Bijbelse miniaturen
Bijbelse miniaturen
Bijbelse miniaturen
Bijbelse miniaturen
Mensen van de weg
Film: Agent of Grace
Mensen van de weg
Muziekdienst
Lezing Willemijn Dicke
Mensen van de weg

Theater-monoloog,
Paasmiddag senioren

09:30-10:30 uur Ichthus
18:30 uur, maaltijd
14:00 uur
Grote Kerk
14:00 uur
18:30 uur, maaltijd
Data nog in overleg
19:30 uur, bij Misker
14:00 uur
19:30 uur, Grote Kerk
14:00 uur
18:30 uur, maaltijd
Grote Kerk
Data nog in overleg
14:00 uur
14:00 uur
Uitnodiging volgt
15:00 uur
15:00 uur
15:00 uur
15:00 uur
Data nog in overleg
19:30 uur bij Misker
Data nog in overleg
Muzikanten gevraagd
Grote Kerk
Data nog in overleg
19:30 uur, Grote Kerk
Uitnodiging volgt nog

Psalmgebed
Als de Heer het huis niet bouwt,
bouwt vergeefs de metselaar.
Als de Heer het huis niet bezielt,
wordt dit huis geen thuis.
Het is zinloos om vroeg op te staan en te werken
als er geen vrede en mededogen is in dit huis.
Waarom al dat getob voor ons dagelijks brood
als het niet gezegend is door de Heer tot brood om te delen.
Kinderen zijn een geschenk van de Heer,
zij geven glans en verrassen met leven en toekomst.

Gelukkig het huis waar ook kleinkinderen thuis mogen zijn:
zij vallen ten deel en roepen zoveel wakker!
Gelukkig de mens die veilig woont in een huis
omgeven door muren en met open deuren.
God zij dank, onze Schepper zij geprezen!

