
Zondag 22 september 2019 week 39, Jaargang 22 
  

  
STARTZONDAG 

  
0M 09.30 UUR KOFFIE VOORAF 

  
Begroeting door:  Mw. J. Strockmeyer en mw. E. Veerbeek 
Voorgangers:  Ds. J. de Valk-Boerma en ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. P. Flens 
Medewerking van: Le Groupe Evangelique 
Ouderlingen:   Dhr. T. Reitsma en mw. A. Wubs 
Diakenen:  Mw. M. Hut en mw. G. Venema 
Lector:   Dhr. G. Renkema 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:            Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post 
Koffieschenken: Dhr. D. Warringa en dhr A. de Jonge 
  
Agenda week 39: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Ichthuskoor Open kooravond 
Ma: 19.30 uur Gebedsgroep 
Di: 14.00 uur Sacraal dansen 
Wo: 09.30 uur Psalmen in de Bijbel 
Wo: 19.30 uur Pastoraat 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 6 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen Els Hasper 
Vrij: 13.45 uur  Bezorgen Schakel mw. R. Lanting 
  
Komende dienst: zondag 29 september 10.00 uur 
Voorganger dhr. Sj. Van Heese 
  
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mevrouw F. Boerhof-van Rheen en mevrouw R. Kleefman-Doldersum. 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de tweede ouderling bereid 
om u, na afloop van de dienst, vóór in de kerk, te woord te staan. 
  
Opbrengst collectes 15 september 
1

e
 collecte € 141,05 (Diaconie), 2

e
 collecte € 125,00 (wijkkas). 

  
De collectes op 22 september zijn voor  
Diaconie en (PKN) voor de vredesweek. 
  
Hartelijk dank 
Heel verrast was ik zondagmorgen door het krijgen van de bloemen uit de kerk.  
Hartelijk dank voor het prachtige boeket! 
   Janny ten Hoor. 
  
50 jarig huwelijk 
Aanstaande donderdag 26 september zijn de heer en mevrouw Kamminga, 50 jaar getrouwd.  
Namens de Ichthus gemeente wensen we hen een fijne dag toe. 
 
Uitnodiging ’Open kooravond’ Ichthuskoor. 
Het Ichthuskoor hoopt op maandagavond 23 september a.s. van 19.30 t/m 21.30 uur een zgn.. ‘open 
kooravond’ te houden in de kerkzaal van Ichthus. 
Daarbij is naast al onze leden iedereen van harte welkom op deze avond om samen met ons te 
zingen. 



Onze dirigent Frits Vugteveen en organist Dirk Swama zullen hun uiterste best doen er voor ons allen 
een mooie avond van te maken! Dus gaarne tot maandag 23 september. 
   Het bestuur van het Ichthuskoor. 
  
Sacrale dans 
‘STILTE IS EEN ODE AAN HET LEVEN’ 
De cursus Sacred Dance oftewel Meditatie in beweging,  
begint o.l.v. Joke Vuurboom weer op dinsdag 24 september. 
Joke zoekt passende en tot nadenken stemmende muziek waar wij op mogen bewegen.  
 Ter overdenking geeft ze ons alvast een prachtig gedicht mee van Hans Bouma: 
De stilte – ontvlucht haar niet. 
Alsof ze jou vijandig was! 
Een lieve vriendin is zij, een weldaad. 
Een huid om in te dromen. 
Een huis om in te wonen. 
Een warme wereld om telkens weer tot jezelf te komen. 
Ontvlucht haar niet. 
Je ontvlucht jezelf. 
De stilte – zoveel heeft ze je te zeggen. 
  
Sacrale dans hangt samen met de betekenis van het begrip heil: heelmakend. Het wordt ook wel 
meditatie in beweging genoemd. Het is een eenvoudige dansvorm, waarbij in de kring gedanst wordt, 
rondom een mooi ‘MIDDEN’.  
Muziek nodigt uit om in beweging te komen.  
Eenvoudige danspassen vormen het stramien.  
Met aandacht aanwezig zijn bij elke stap en in elke beweging, waarnemend zonder oordeel, kan 
meditatief helend werken. 
Gedragen door het ritme van de muziek en de kracht van de cirkel kunnen we ons steeds opnieuw 
verbinden en verbonden weten met  de Bron van Al-wat-leeft. 
Leeftijd speelt geen rol, iedereen tussen de 8 en 80 is welkom. Danservaring is niet nodig.  
De passen worden uitgelegd en herhalen zich steeds.  
Het gaat om de beleving, niet om de prestatie. We dansen op klassieke, religieuze, folklore en 
Nieuwe-tijds muziek. 
Joke Vuurboom, kleuterleidster en onderwijzeres, kwam via de School voor Praktische Filosofie en 
een Gestaltopleiding, voor het eerst in aanraking met Sacred Dance in 1991.  
In de Kloosterkerk in Ter Apel leidde een predikante een Sacred Dance avond. Joke werd hier zo door 
geraakt, dat ze zich de volgende dag aanmeldde voor de opleiding tot docente en ontving in 1995 
haar diploma.  
Sindsdien geeft ze les in Nederland, maar ook vooral in Duitsland.  
Om te ervaren wat sacrale dans inhoudt, word je van harte uitgenodigd je hiervoor aan te melden en 
om deel te nemen.  
Praktische informatie: 
Plaats:  Ichthus kerk, Walstraat 21, 7815 RA Emmen 
Data:  24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november,3 en 17 december 
Tijdstip: Dinsdag van 14 tot 16 uur, zaal open: 13.30 uur 
Kosten: Geen, kleine bijdrage voor thee/koffie 
Thema: ‘Stilte is een ode aan het leven’.  
Aanmeldingen graag naar: koos.janny@gmail.com of jokevuurboom@gmail.com 
  
Een goed verhaal!?’  
Geloofsgesprek voor iedereen met de Bijbel in het midden!  
Een goed gesprek wil iedereen wel, maar het is iets dat niet vanzelfsprekend is.  
We zijn vaak druk. Maken we nog tijd vrij voor een ander of voor God?  
Hoe meer mensen, hoe meer verschillen er zijn.  
Het zijn juist de verschillen waardoor we van elkaar kunnen leren en zo ons geloof te laten groeien.  
Er zijn ongeveer 25 verhalen ingeleverd.  
Van scheppingsverhaal tot Openbaring.  
Op 1 oktober zal het verhaal van Ruth in het midden liggen tijdens de geloofsgesprekken.  
Opgave kan via Iena Pals (srpals@wxs.nl) of de zuil in de hal.  
We hopen u bij een of meerdere avonden te ontmoeten. 

mailto:koos.janny@gmail.com
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Practische informatie: 
Thema : ‘Een goed verhaal!?’ 
Wanneer: dinsdag 1 oktober, woensdag 30 oktober en dinsdag 26 november  
Hoe laat: binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur,gesprek 19.30-21.00 uur 
Waar:  gebouw Ichthus  
Opgave:  de zuil in de hal van Ichthus of per email srpals@wxs.nl 
  
  
Aan de gemeenteleden. 
Stand van zaken Ambtsdragers. 
Zondag 6 oktober nemen we in de dienst afscheid van de ambtsdragers die aftreden, t.w. Gerard 
Dost, Els Jipping, Jaap Tiemersma en Emmy Vos.  
Herman van der Kamp heeft zich kandidaat gesteld als kerkrentmeester en Ella Kemperink als 
ouderling/pastoraalbezoeker.  
Herman en Ella worden in deze dienst bevestigd.  
De volgende ambtsdragers hebben hun termijn verlengd: Gea Dost, Marjan Hut, Johanna Keim en 
Annie Wubs. 
Het Ichthuskoor werkt mee in deze dienst.  
Na de dienst is er gelegenheid om de afgetreden en bevestigde ambtsdragers de hand te drukken.  
En de koffie/thee staat klaar in d’Zeihuuvzaal.  
Allen hartelijk welkom om de dienst bij te wonen en een kopje koffie/thee te drinken.  
   Hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  
  
Boekenmarkt-Ichthus 
Onze najaars-boekenmarkt zullen we houden op zaterdag  5 oktober a.s. van 9.00-14.00 uur in 
Ichthus. 
Naast een groot aantal boeken van diverse genres hebben we ook legpuzzels, DVD's, LP's,CD's.  
Dus voor elk wat wils.  
Daarnaast kunt in onze rust en smulhoek op adem komen onder het genot van een kopje  koffie/thee 
of  chocolademelk al of niet met koek. 
Graag tot ziens op onze markt.  
We hopen dat het weer een succes wordt. 
   De boekenmarkt-commissie 
  
Experiment: Taizé-gebed in de Grote Kerk  
Op zaterdagavond 28 september zal het eerste Taizé-gebed van dit seizoen plaatsvinden in de Grote 
Kerk. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur.  
Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van 
het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven.  
Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte.  
Een viering die je raakt. Tot zaterdagavond 28 september! 
  
Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile 
1

e
 Tenor gezocht. Bent u de man die van zingen houdt en de 1e tenor partij kan zingen? 

Het Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile, bestaat alweer meer dan 38 jaar.  
De eerste 36 jaren onder leiding van Jan van de Tuuk, één van de oprichters van het ensemble.  
Sinds medio 2017 heeft Arjan Verhart uit Tweede Exloërmond de muzikale leiding. 
Kwaliteit en een goede harmonie staan hoog in het vaandel bij de mannen.  
Het ensemble merkt de toenemende vergrijzing en is daarom naarstig op zoek naar vervanging van 
een 1e tenor om het ensemble en zijn ‘klank’ te garanderen. 
Wij repeteren elke donderdagavond van 20:00 - 22:00 uur in het Odeon Cultuurhuis, Zuiderdiep 124, 
9571 BG Tweede Exloërmond. 
Wij verlenen veelal medewerking aan kerkdiensten, maar daarnaast worden wij ook gevraagd voor 
medewerking aan concerten of vieringen 
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie?  
Kom een keer langs op een repetitie avond of mail met:  
erikbenjamins@kpnmail.nl of bekijk onze website: www.cantabileklazienaveen.nl  Wij zien u graag! 
  

  

mailto:erikbenjamins@kpnmail.nl
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Naaimachines voor ‘Op ’t Stee’ (vervolg…..)!! 
Eind augustus vroeg ‘Op ’t Stee’ / Inlia u om een gebruikte  naaimachine voor een Togolese dame ter 
beschikking te  stellen.  
Deze vraag leverde tot op heden een aanbod op van 4 machines!  
Op de maandag na dit bericht hebben wij een nagenoeg nieuwe machine bij haar kunnen afleveren.         
Dat houdt dus in dat we de overige 3 aanbieders moesten  teleurstellen.  
Maar de reacties waren hartverwarmend!    
Daarvoor haar en onze hartelijke dank!   
   Max Laning 
  
  
Activiteiten in de vredesweek 
Film met gesprek 
Maandag 23 september om 20.15 uur draait het Filmhuis   
de documentairefilm ‘A Private War’ over het leven van oorlogscorrespondente Marie Colvin.  
Woensdag om 21.00 uur is er gelegenheid tot napraten over de film in café Rue de la Gare. 
  
Sacrale Dans 
Donderdag 26 sept. is er van 10.00 – 16.00 uur een dag met Sacrale Dans en Spiritualiteit olv Joke 
Vuurboom en Engelien van Gils.  
Deze dag is om de jaarlijkse Internationale Dag van de Vrede van de VN te vieren. De dag is gratis.  
Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten. Je moet zelf je lunch meenemen.  
Koffie en thee kosten € 1,00.Informatie en opgave:  
jokevuurboom@gmail.com of evangils47@hotmail.com.  
  
Theaterdienst “Alhambra revisited” 
Zondag 29 september is er in de Grote Kerk een theaterdienst. Een viering gevuld met muzikaal 
verteltheater over Spanje in de Middeleeuwen, waar drie culturen en religies op elkaar botsten.  
En de vraag hoe we vandaag in Nederland kunnen samenleven als mensen met diverse 
achtergronden en religieuze overtuigingen.  
Laagdrempelig, vrolijk en fris.  
Met verteller en klarinettist Gottfried van Eck en de luitvirtuoos Haytham Safia.  
Aanvang 11.00 uur. Toegang: vrije gift. 
  
Wandeling voor Vrede 
Zondag 29 september wordt van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur de Wandeling voor Vrede gehouden. 
Afgewisseld met bijdrage van de gemeentedichter Emmen, spellen, verhalen over markante 
historische plekken gaat de tocht door het centrum van Emmen. Vertrek vanaf de Muziekkoepel op het 
Marktplein. 

 

 U bedanken wil ik 
Voor de kleine dingen van elke dag 
Voor het vogellied uit mijn tuin 
Voor de lichtende groet van de zon 
Voor de fluistering van de wind 
Voor de kleine krokus in het gras   
  
U bedanken wil ik 
Voor de warmte van mensen om mij heen 
Voor het contact met de stroom van het leven 
Voor de goede woorden die mij bereiken 
Voor de kinderlach dichtbij 
Voor de aandacht die ik van anderen ontvang 
  
U bedanken wil ik 
Voor het licht in mijn ogen 
Voor de klank die mijn oor ontvangt 
Voor de handen die ik helpend uit mag steken 
Voor de gedachten geboren in mijn verstand   
Voor het levenslied dat klopt in mijn hart.   (anoniem) 
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_____________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl___________ 
  
Redactie ‘Schakel’:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper, tel. 614124 
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie ‘Op Weg’  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 25 oktober. 
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