
Zondag 13 oktober 2019  
Week 42 Jaargang 22
  
Begroeting door:  Dames G. van Engen en R. de Roo 
Voorganger:  Ds. J. de Valk-Boerma 
Pianist:  Dhr. B. Melis / fluit Iena Pals 
Ouderlingen:   Mevr. A. Wubs, heren: Tj. Reitsma, 
                                   H. v.d. Kamp en D. Heyse 
Diakenen:  Dames G. Venema, M. Hut,                                                        
                           Heren: H. Beukers en G. Fleming 
Lector:   Mevr. G. Warringa 
Koster:   Dhr. J. Lanting 
Weekkosters:            Dhr. en mevr. Altena 
  
Agenda:  
Ma.  14.00 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur repetitie Ichthuskoor 
Di: 14.30 uur Dienst Heidehiem (Ds. G. Kajim, org. R. Elling) 
Wo: 19.30 uur Gemeenteavond 
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging groep 4 
Do:  09.00 uur Tuingroep 1 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: J. Boeijenga en G. Bijker 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: H. Schiere 
  
Komende diensten: 
Zondag 20 oktober 10.00 uur, voorganger Ds. G. Kajim 
  
De gemeenteleden mogen deze week de bloemen brengen naar  mevrouw J Hoorn-van Spil in 
de Zuidermarke en dhr. W Bijker. 
Aangezien er maar weinig ouderlingen meer zijn, doen we een beroep op onze gemeenteleden 
om de bloemen weg te brengen. 
Alvast bedankt namens het pastoraat.  
 
Opbrengst collectes 6 oktober 
1e collecte € 184,97 2e collecte € 159,09 
Collecte 20 oktober 2019: Bijbels voor Syrië. Veel mensen hebben geen (nog) geen eigen Bijbel. 
Daarom is er volgende week aandacht voor Bijbelzondag én het verspreiden en vertalen van de Bijbel 
wereldwijd. Er is in het bijzonder aandacht voor Syrië. De strijd is minder heftig, maar voor christenen 
is het leven er nog steeds zwaar. Vaak is men alles kwijt, ook hun Bijbel. Daarom Bijbels voor Syrië 
om op die wijze weer wat licht in de duisternis te brengen. Graag nodigen we u uit om mee te helpen. 
Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Emmen 
 
Uitnodiging voor de gemeenteavond 16 oktober a.s.                                                                          
Hierbij nodigen we u/jou van harte uit voor de gemeenteavond op 16 oktober a.s.  
om 19.30 uur in d’Zeihuuvzaal in Ichthus.                                                                                                 
Agenda voor deze avond: 
1. Opening  
2. Meditatie door ds. Janneke de Valk  
2. Mededelingen  
3.  Financiën  
4. Pauze  
5. Toekomst Ichthus                                                                      
PowerPoint wordt gepresenteerd door ds. Gerben Kajim.  Deze PP is ook op de 
kerkenraadsvergadering  gepresenteerd. De volgende vraag wordt gesteld aan de gemeente:  
Waar hoop je op over 10 jaar wat betreft de toekomst van de kerk in Emmen en Emmermeer?  
Inleiding op de Power Point Presentatie door Geert Renkema  
6. Rondvraag  



7. Sluiting vergadering  
Daarna een gezellig samenzijn onder het genot van een  hapje en een drankje.  
Een ieder is van harte welkom en graag ontmoeten we elkaar op 16 oktober.  
Namens de kerkenraad met een hartelijke groet,  
Hennie Hendriks-Niers, scriba  

Bedankje: 
Afgelopen zondag mocht ik één van de mensen zijn, die een prachtig boeket bloemen namens de 
Ichthus gemeente ontvangen. Ik was zeer verrast en er erg blij mee. Omdat de meeste mensen 
binnen onze gemeente niet weten wat ik nou precies heb een korte uitleg. Ik heb een vorm van 
reuma, fybromyalgie. 
Fybromyalgie is een aandoening waarbij je last hebt van chronische pijn in spieren en bindweefsel. 
Ook ben ik elke dag erg moe. In de herfst & winter helaas nog meer. Omdat ik 's morgens slecht op 
gang kom, lukt het me niet meer om bij de diensten aanwezig te zijn, wat ik erg jammer vindt. Dan is 
het fijn te weten dat er aan je gedacht wordt en je gemist wordt. 
Groetjes Anita de Jonge-Mones 
  
Vanmiddag: Kerk op Schoot viering                                           
Vanmiddag zal de eerste ‘Kerk op schoot’ viering plaatsvinden voor de allerkleinsten. Dit zijn korte, 
sprankelende belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Tijdens ‘Kerk op schoot’ 
beleven de baby’s en peuters een Bijbelverhaal met alle zintuigen. Het verhaal wordt verteld, 
afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen op 
een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. 
De ‘Kerk op schoot’ viering vindt plaats van 15.30-16.30 uur in de Opgang in de 
Bargeres.     Van harte welkom! 

Boekenmarkt: 
U hoorde vorige week al dat we € 600,00 hebben verdiend met onze verkoop van boeken.                          
Na hertelling en aftrek van kosten is het netto geworden € 687,77. 
We zijn heel blij  met dit resultaat en willen u bedanken voor uw inbreng hierin en tevens alle 
vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet. De boekenmarktcommissie. 
  

Aan de gemeenteleden,  
Betreft: Nieuwsbrief de Schakel.                                                                                                               
De redactie van de Schakel bestaat momenteel uit drie dames: Els Hasper, Nelleke van der Kamp en 
Iena Pals. 
Els, Nelleke en Iena zorgen al vele jaren er voor dat iedere zondagmorgen de schakel klaar ligt in 
Ichthus en door de begroetingscommissie uitgereikt kan worden.  
Els heeft nu aangegeven per 1 januari te willen stoppen.  
Graag willen we deze vacature weer invullen, daarom doe ik een dringend beroep op jullie hierover na 
te denken om deze vacature in te vullen.  
Wil je vooraf informatie hoe het werkt, kun je natuurlijk met Els, Nelleke of Iena contact opnemen, 
emailadres: schakel.ichthus@gmail.com 
Het zou fantastisch zijn dat het team weer versterkt wordt!   Bij voorbaat dank.  
Els, namens het moderamen hartelijk dank voor het vele werk dat je gedurende deze jaren gedaan 
hebt, altijd weer een hele klus om de Schakel samen te stellen.  
Een hartelijke groet, Hennie Hendriks  

Drie boeiende activiteiten voor Ontmoeting en Inspiratie: meld u aan! Graag willen we uw 
aandacht vestigen op drie activiteiten die op het programma staan voor Ontmoeting en Inspiratie 
(naast de lopende activiteiten als het psalmenproject en sacraal dansen).                                                                   

De viersprong: Ook dit jaar willen we graag verder gaan met de viersprong! 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 nogmaals 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! 
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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. Voorstel van data zijn: 31 oktober, 28 november, 30 
januari, 27 februari en 26 maart. Geef u allen op! Het belooft een zeer inspirerende reis te worden, 
samen met Jezus en samen met u, met jou!     
                                                                                                     
Een goed verhaal:                                                                                                                                        
Geloofsgesprek met de bijbel in het midden. De eerste avond is geweest en we gaan vol plezier op 
naar de tweede avond. Die zal worden gehouden op woensdagavond 30 oktober. Binnenlopen vanaf 
18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur u bent allen van harte welkom, ook als u de 
eerste avond niet geweest bent. Meld u wel even aan! 
  
 
Psalmen in de bijbel, in ons leven 
De laatste paar weken is u vast opgevallen, dat er aan het begin van de kerkdienst een gedeelte uit 
een psalm werd vertoond en ook nog met een afbeelding erbij. 
De eerste keer dat dat gebeurde was met de startzondag, en nadien is er steeds een gemeentelid 
bereid gevonden, een (gedeelte) van een psalm aan te leveren meestal voor op een zondag waarop 
Gerben of ik voorgaan. 
Veel mensen houden van de Psalmen. Ze verwoorden dieptepunten, innerlijke strijd, twijfel, angst, 
hoop, opluchting, troost, moed en dankbaarheid. Klaag –, en lofliederen zijn het. Herkenbaar zijn ze, 
de ene keer meer dan de andere, ook afhankelijk van de situatie waarin je je zelf bevindt of mensen 
om je heen zich bevinden. Psalmen gaan ook over de schepping, de aarde, waar we goed voor willen 
zorgen, zeker in deze tijd! 
Frans Gerrit van Zwieten en Janneke de Valk zijn dit project gestart waarin gemeenteleden en wellicht 
ook andere betrokkenen uitgenodigd worden een psalm die jou aanspreekt of raakt door te geven. Het 
idee is dat de psalm in de vertaling van Ida Gerhard of samen met de NBG -vertaling via de 
beamerpresentatie en ook de afbeelding wordt vertoond, aan het begin van enkele zondagse 
vieringen. We staan erbij stil op dat moment en ook later in de dienst. En u wordt uitgenodigd ook met 
elkaar over de psalm van gedachten te wisselen. Dat kan in enkele gevallen bij degene die de psalm 
heeft ingebracht, thuis op de woensdagmiddag of - avond na de zondag.  Het kan in ieder geval ’s 
ochtends op het spreekuur van Janneke, van 9.30 tot 10.30 uur, in Ichthus. Zie ook het boekje van 
Ontmoeting en Inspiratie. 
Wat is er aan de beurt geweest tot nu: 
Op zondag 22 september: psalm 62: 6-8, “Bij God alleen verstilt mijn ziel”. Het startsein werd gegeven 
door Frans Gerrit van Zwieten, met een mooie afbeelding van een geliefde met uitzicht op de bergen. 
Op 29 september: psalm 23:1,”De Heer is mijn herder”.  Aangereikt door Tineke Alberts, met een mooi 
schilderij met kleurige bloemen geschilderd door haar man. 
Op 6 oktober: psalm 146: 1,2 en 10, “Loof de Heer, mijn ziel. Halleluja.” Door Sieka Tiemersma, 
vergezeld van één van haar schilderijen: kleurrijk,  warm rood, blauw,  
naar boven uitreikend in lichte kleuren,  geel en wit. 
Vandaag 13 oktober is aan de beurt: psalm 90, aangeleverd door Jetty Alberts, zie de liturgie. Prachtig 
om te zien hoe psalmen van betekenis zijn voor onze levens en hoe mooi is het dat gemeenteleden dit 
delen en we de kans krijgen dit ook met elkaar te delen!   
We gaan nog een aantal zondagen door. De reeks van mensen die een psalm aanreiken is 
ondertussen gevuld.  U bent van harte uitgenodigd voor het gesprek nadien. Elke keer wordt plaats en 
tijd via de presentatie op de zondag dat er een psalm aan de beurt is, bekend gemaakt. 
We sluiten het proces af op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, voordat de advent begint. 
Volgend voorjaar zien we of we een nieuwe reeks starten. 
Janneke de Valk 
  
 



 
 
Mannenstemmen gezocht voor cantorij Emmen-Zuid voor 1 en 8 december 
In de Avondmaalsdienst van 8 december zal de cantorij van Emmen-Zuid meewerken aan de dienst. 
De week daarvoor zal zij meezingen in een soortgelijke dienst in de Opgang. Voor deze beide keren is 
de cantorij hard op zoek naar extra mannenstemmen, tenoren en bassen. Lijkt het u wat om een paar 
weken mee te oefenen op de maandagavond van 18.45-20.00 uur en in de twee diensten mee te 
zingen, geef u dan op bij ds. Gerben Kajim (0591 546017 of mail naar g.c.kajim@hetnet.nl.                     
Alvast bedankt!  
  
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com                                                                                        
Iena Pals  tel. 618687  kopij voor donderdag 17.00 uur                                                                                      
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,                      
tel.619774. Kopij vóór 25 oktober. 
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