
Uit de Kerkenraad 

De startzondag is 22 september, de voorbereidingscommissie is bezig om deze 

zondag voor te bereiden. Le Groupe Evangélique werkt mee in de dienst, voor 

meer nieuws zie Bij de Diensten.  

Zondag 6 oktober nemen we afscheid van de vertrekkende ambtsdragers en 

worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd.  

Ontmoeting & Inspiratie heeft het programmaboekje seizoen 2019-2020 

samengesteld, deze wordt met Op Weg bezorgd. Evenzo wordt ook de enquête 

Toekomst Ichthus bezorgd met Op Weg. 

De eerste kerkenraadsvergadering is 9 oktober a.s. en de gemeenteavond is 

16 oktober a.s.   

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,  

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

Bij de diensten 

Zondag 8 september zal ds. Gerben Kajim voorgaan in een dienst 

waarin we samen het Avondmaal zullen vieren. We zullen dan ook ons 

mooiste bijbelverhaal in kunnen leveren voor kring ‘Een goed 

verhaal’(zie programmaboekje van Ontmoeting en Inspiratie). Zondag 

22 september is het Startzondag. Rond het thema ‘Een goed verhaal’ 

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

voorgaan. 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. 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 weer 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! We beginnen vanaf 09.30 met koffie met iets lekkers. 

Na de dienst gaan we nog even door met het vertellen van verhalen, 

en ook dan is er koffie met wat lekkers erbij. Aan u de vraag of u 

dat lekkers met elkaar wilt maken! Rond 12.30 hopen we de 

startzondag af te ronden en dan hebben we allemaal een goed verhaal 

te vertellen! Van harte welkom! 

 

 

IN MEMORIAM  

Hilda Broekman Veenstra. 

Psalm 139 vers 1 en 2: “1 HEER, u weet alles van mij, u kent mij. 2 U weet 

waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u 

ver weg”. Het is toch geweldig als je na een leven van 81 jaar mag/kan 

zeggen dat de Heer je gekend heeft. Hilda Veenstra. Geboren in 1938 in 



Nieuw Weerdinge. Ze is gedoopt en heeft belijdenis gedaan in de 

Gereformeerde kerk in Nieuw Weerdinge.Hilda heeft een werkzaam leven gehad. 

Maar ze had ook zo graag verder willen leren. Zo heeft ze ook in de 

thuiszorg gewerkt. Ze kreeg contact met Geert Broekman uit 2e Exloërmond en  

zijn ze getrouwd in Nieuw Weerdinge op 8 maart 1960 en  gingen wonen in 2de 

Exloërmond. Hilda was ook  actief in de kerk, onder andere als diaken. En 

heel graag ging ze naar de  vrouwen vereniging. Ook zat ze bij een 

muziekvereniging, ze speelde klarinet. Ze kregen samen 3 kinderen. Het paar 

is rijkelijk gezegend met kleinkinderen waar ze ook ontzettend blij mee 

waren. Het stel kocht een boerderij in Buinerveen. Hilda en de kinderen 

werden ook steeds betrokken bij het werk op de boerderij. Op haar 57e kreeg 

ze een (hersenbloeding). Dit was een slag voor het gezin. Dat zal het leven 

van Hilda beinvloeden. Ze verhuisden naar de Kolhoopstraat in Emmen en kon 

je ze vaak tegen komen tijdens hun dagelijkse gang in het centrum van Emmen 

op weg voor hun kopje koffie bij de Hema. Haar man Geert drukkend achter de 

rolstoel. Zij gaven zich in hun leven aan de dingen die zij belangrijk 

vonden. Door haar beperking ging Hilda naar dagbesteding Suyerhof in Emmen. 

Ze leerde daar schilderen en heeft dan ook veel schilderijen gemaakt voor 

kinderen en kleinkinderen. Maar met Hilda ging het  niet zo goed en  ze kon 

zich steeds minder zelf redden. Maar dan gaat het met Geert ook niet goed. 

En op 7 december 1918 is Geert overleden. Meteen na de uitvaart van Geert 

ging Hilda naar de Borg Westerwolde in Ter Apel. Hilda ging lichamelijk en 

geestelijk achteruit en uiteindelijk is ze dinsdag 11 juni overleden. “De 

Eeuwige kent mij, doorgrondt mij, doorziet mij, is vertrouwd met mij”. Wij 

wensen het gezin van Geert en Hilda alle sterkte toe en Gods onmisbare 

zegen 

 

Pastor Lodewijk Broekman 

 

Jos Staal-Niemeijer 

Op 6 juli is overleden op de leeftijd van 85 jaar Jos Staal-Niemeijer. Jos 

groeide op in Nieuw Weerdinge, tot een actieve, zorgzame vrouw met een 

goede smaak. Met haar man Bart ging ze wonen in Emmen, waar zij een lieve 

moeder werd, die de vrolijke, positieve noot was bij de vele activiteiten 

waar ze actief bij was. Ze was tot het laatst actief als koster in deze 

kerk, bij vrijwilligersorganisatie het Gilde en in verzorgingstehuis de 

Horst. Ze zat bij de bridgeclub, in een wandel- en een eetclub, en was lid 

van de kunst- en cultuurclub, ze ging zwemmen in de zomer en naar fitness 

in de winter. Reizen deed ze ook, met haar man. Samen hebben ze naar 

Indonesië en Egypte geweest. Jos kende geen  moeheid, bleef zich 

ontwikkelen en volgde de wereld. Met kennis en smaak hielp ze velen in de 

interieurzaak, waar ze lang heeft gewerkt. Het overlijden van haar man en 

van haar zoon Otto hebben diepe indruk op haar gemaakt. Over emoties 

spreken vond ze moeilijk. Ook over haar geloof sprak ze niet vaak. Het was 

vooral de gemeenschap die haar aansprak in de kerk. Ze zou wel honderd 

worden, maar na een vakantie in Spanje kwam ze ziek terug en na enkele 

weken overleed zij. In de afscheidsdienst herdachten wij haar leven met de 

woorden van psalm 139, over die God die zijn hand op ons legt. Dat wensen 

wij allen toe, die haar lief waren en hadden in deze tijd van afscheid. 

Ds. Gerben Kajim 

 



 

Saartje(Saar) Koning-Muller 

Op 22 juli overleed zij, sinds 24 maart 1978 weduwe van Arend Koning, in de 

leeftijd van bijna 96 jaar in Holdert. 

De dankdienst voor haar leven was 27 juli in Ichthus, waarna ze begraven 

werd in Nieuw-Weerdinge, waar zij ook geboren was. 

Ze trouwde met de boerenzoon Arend Koning uit Nieuw-Weerdinge en ze woonden 

vele, gelukkige jaren in dit dorp. 

Tante Saar was een familiemens, betrokken, zorgzaam, gelovig, sociaal, haar 

hele leven stond in het teken van omzien naar en zorgen voor anderen. 

Eind jaren negentig verhuisde ze naar de Wolfsklauw in Emmen, waar ze fijne 

contacten opbouwde en lid werd van Ichthus. 

Als haar neef Johan haar eerder vroeg: “Hoe is het met u?”antwoordde ze 

altijd: “Wel goud dacht ik”, maar later antwoordde ze: “´k wait´t nait“. 

Dit was het begin van een steeds erger wordende dementie, waardoor ze in 

juli 2010 in Holdert werd opgenomen, waar ze steeds liefdevol werd 

verzorgd. 

We lazen Psalm 121, een pelgrimslied, van mensen die vol vertrouwen 

onderweg zijn met God, dat heeft ook Saar gedaan tijdens haar leven. 

Mogen haar familieleden die haar missen zich getroost weten door elkaar en 

door de Heer op wie tante Saar vertrouwde en bij wie zij nu geborgen is. 

 

Johanna Keim-de Wit 

 

 

Hilbrand Hoekstra 

Op 27 juli is overleden na een ziekbed van enkele maanden Hilbrand 

Hoekstra. Hilbrand werd geboren in Groningen. Als kind verdronk hij bijna 

en zag hij kleuren. Ook het binnenlopen van de St. Jozefkerk als jongetje 

deed zijn interesse voor het religieuze groeien. Hij volgde de kweekschool 

en studeerde theologie naast zijn werk in het onderwijs en kwam 

uiteindelijk te werken aan het Hondsrugcollege in Emmen. Daarnaast was hij 

voorganger in vele diensten in de protestantse kerk. Hij was een man van 

het woord en van vele verhalen. In de afscheidsdienst herdachten wij hem 

liefdevol als echtgenoot en vader en lieve opa. Als een man die in het 

onderwijs en op de kansel genoot van waar God gebeurde en die veel heeft 

betekend voor zijn luisteraars en leerlingen. Als een wijs en soms 

eigenwijs, een belezen, zoekende, bijzondere en actieve man die humor 

belangrijk vond, genoot hij van zijn gezin, van zijn foto’s, tuin en hond 

en samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van het eiland Texel. 

Een paar maanden geleden werd hij ziek. Met hart en ziel bereidde hij zijn 

laatste dienst voor. Zijn dochter las in zijn afscheidsdienst zijn laatste 

preek voor met als thema Adieu! Daarin schrijft hij: Ook in het gapende 

niets kun je vonkjes zien overspringen, omdat ook dáár in die volstrekte 

leegte iets gebeurt. Omdat God daar gebeurt. Ik zou niet meer zonder Hem 

willen. Wij wensen Catrien, de kinderen en kleinkinderen en allen om hem 

heen toe dat God hen niet alleen laat, met hen mee gaat. Hij met een naam: 

Ik zál er zijn. 

Ds. Gerben Kajim 

 

 

 

 

 



Meeleven 
We ontvingen het bericht van overlijden van:  

Maria Kuipers-Dokter, geboren 20 februari 1924, overleden op 8 juli 2019. 

Mw. Kuipers woonde in de Schrageflat,   

Geesje Hendrikje Vos-Kirchhoff, geboren 9 november 1934, overleden 20 juli 

2019. Mw. Vos woonde in de Van Coevordenstraat 47. 

We wensen de beide 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 

 

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 

hebben het 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 het 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 lijkt 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. Die drie 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 Gerben of Janneke. 

 

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 

 

 

 

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 te drinken, 

iedereen is welkom. Inlichtingen: Gea Berends, tel. 643600  
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