
 

BIJ DE DIENSTEN 

Op 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Op deze zondag gedenken wij hen die het afgelopen jaar zijn overleden. In 

de dienst noemen we de namen van hen uit onze gemeente die ons in het 

afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij willen u graag in de gelegenheid stellen 

bij het noemen van de naam van uw geliefde overledene zelf een kaars aan te 

steken en aan het eind van de viering de kaars en de steen mee te nemen. 

Ook wordt iedereen uitgenodigd om als je dat wilt ook persoonlijk een 

overledene te gedenken of stil te staan bij verlies en een kaars aan te 

steken. 

Zondag 1 december is 1e advent en gaat ds. Wiekeraad voor. 

Op zondag 8 december gaat ds. Gerben Kajim voor in een dienst waarin we als 

gemeente samen het Avondmaal hopen te vieren. Aan de dienst werkt de 

cantorij van de Opgang, Laudate, mee. 

 

UIT DE KERKENRAAD.  

Als plaatsvervangende voorzitter van de kerkenraad heeft Harry Beukers zich 

beschikbaar gesteld. Herman van der Kamp zal dit seizoen de vergaderingen 

van de algemene kerkenraad bijwonen, Dick Heyse neemt waar als Herman 

verhinderd is.  

Pastoraat 

Er is een wijziging in de werkwijze van pastoraat, voor meer informatie zie 

op de volgende pagina.  

Diaconie 

De diaconie is met de voorbereiding bezig met de kerstmiddag voor senioren 

op woensdag 18 december a.s. Gerrit Fleming neemt het voorzitterschap over 

van Gerard Dost.  

In de dienst op 10 november jl. is aandacht besteed aan de mantelzorgers, 

er is een roos gebracht naar de mantelzorgers.  

Gemeenteavond  

Op de gemeenteavond is een Power Point Presentatie met informatie over de 

mogelijkheden hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn.  

We stellen ons de vraag: ‘Waar hoop je op, over 10 jaar wat betreft de 

toekomst van de kerk in Emmen en Emmermeer?’  We gaan in groepen uiteen en 

zetten per groep enkele gedachten op papier. Als werkgroep ‘Toekomst 

Ichthus’ zullen we deze notities meenemen in de vervolggesprekken.  

Financiën 

De voorzitter van de kerkrentmeesters informeert de vergadering over de 

financiën. Op de gemeenteavond in april komen de financiën uitgebreider aan 

de orde.  

De volgende gemeenteavond is 29 januari 2020.  

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, 

Hennie Hendriks-Niers, scriba 

 

PASTORAAT 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zijn er veranderingen in het 

pastoraat. 

De wijkouderlingen zijn nu bezoekouderlingen. 

We zijn niet meer gebonden aan een wijk, maar brengen bezoeken binnen heel 

Ichthus. 

Er zijn meer ouderlingen uitgegaan dan erbij zijn gekomen. 



We hebben inmiddels een telefoon, met een centraal nummer met de vraag om 

pastoraat.  

Hier kan heen gebeld worden voor jezelf of iemand uit de wijk. 

In overleg wordt er dan een bezoek gebracht. 

Voor contact met de predikanten, kan er ook rechtstreeks naar hun gebeld 

worden. 

Johanna Keim blijft ouderling voor zorgcentrum Heidehiem, Zuidermarke en 

Holdert. 

Pastoraat telefoonnummer: 06-41872814 

Groet vanuit het pastoraat. 

Betty Beukers, Jet Alberts, Ella Kemperink, Johanna Keim en Annie Wubs. 

 

 

UITNODIGING KERSTMIDDAG SENIOREN 

Op woensdag 18 December 2019 aanvang 12.30uur worden alle senioren 

uitgenodigd voor het bijwonen van de Kerstmiddag in ICHTHUS. 

Wij beginnen deze middag met een Warme Maaltijd 

Daarna de viering, het thema is: ‘IN DE STAL’. 

Ze zijn er allemaal: Maria, Jozef, de Herders, de Wijzen, de Dieren. 

Laten we horen wat zij ons te vertellen hebben. 

En laten we ontdekken hoe zij ons nog altijd kunnen inspireren. 

U kunt zich opgeven voor 15 december bij Gre Venema tel 615291 of via de 

mail venkal@ziggo.nl 

  
 

 

OVER TULPEN EN ROTONDES, oftewel: HOE GAAT ICHTHUS DE TOEKOMST IN?  

Onder begeleiding van een breed samengestelde ‘toekomstgroep’ hebben we het 

afgelopen jaar met elkaar antwoorden proberen te geven op de vraag naar de 

toekomst van Ichthus. We deden dat via de methode van de waarderende 

gemeenteopbouw, kort gezegd: wat inspireert ons en hoe versterken we dat? 

Daaruit ontstonden tien bloeifactoren, vijf inhoudelijke en vijf 

voorwaardelijke bloeifactoren. Afgelopen seizoen hielden we ons bezig met 

de vijf inhoudelijke bloeifactoren, prachtig weergegeven in vijf tulpen. Na 

een jaar van gesprekken bleken er drie sporen te zijn, waarlangs we een 

inhoudelijke versterking zoeken: het spoor van omzien naar elkaar, van 

verdieping en ontmoeting en van aandacht voor boeiende gevarieerde 

kerkdiensten. Dat alles in een sfeer van openheid naar binnen en buiten en 

rond de goede boodschap van Jezus.  

Dit seizoen staan de vijf voorwaardelijke bloeifactoren op het schema om 

met elkaar besproken te worden. Te weten: De basis van een betrokken 

gemeente, de beschikbaarheid van mensen voor de taken, bestuur en 

organisatie, het gebouw en de financiën. Hoe is de huidige stand, wat zijn 

de verwachtingen en wat betekent dat voor de vitaliteit van onze gemeente. 

En dat alles met het oog op de hele Protestantse Gemeente van Emmen.  

Ook het denken binnen de PGEmmen stond ondertussen niet stil en vanuit de 

Algemene kerkenraad kwamen er afgelopen september vragen naar de 

wijkgemeentes toe om dit seizoen met elkaar te bespreken. Vragen 

voortkomend uit de rotonde van ‘Ruimte geven’. Over wie we willen zijn over 

tien jaar, en wat dat betekent voor het gebruik en de inzet van gebouwen, 

mensen en solidariteit.  

Belangrijke vragen liggen dus op ons bord. Tijdens de startdienst van dit 

jaar hoorden we het verhaal van visje over Ichthus en schreven we met 

elkaar het verhaal verder, tussen hoop en vrees: van Ichthus moet nog jaren 

blijven, zoals zij is, tot we zullen de tering naar de nering moeten 

zetten. Ook tijdens de gemeenteavond in oktober, waar de vragen van de vijf 

factoren en de Algemene Kerkenraad werden geïntroduceerd, werd de toekomst 

afgetast. In een open sfeer werd hier en daar de ruimte gezocht van nieuwe 
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wegen, naast het behouden van wat goed is. Met dat proces gaan we het 

komend seizoen verder. Nogmaals: het zijn belangrijke vragen, en het lukt 

ons alleen daar een antwoord op te geven als we allemaal proberen mee te 

denken. Iedereen, in welke betrokkenheid ook, is van harte uitgenodigd om 

mee op weg te gaan! De eerste mogelijkheid is op zondag 8 december na de 

kerkdienst. Dan willen we weer verder spreken over hoe we als Ichthus de 

toekomst in gaan. Vanuit de inhoudelijke antwoorden van vorig seizoen, 

hopen we nu met elkaar de vijf voorwaardelijke bloeifactoren te 

beantwoorden. Met uw aller inbreng. U bent dan ook van harte uitgenodigd 

voor 8 december na de kerkdienst. Voor meer info kunt u contact opnemen met 

Hennie Hendriks of ds. Gerben Kajim.  

 

VIJFDE MAALTIJD VAN ONTMOETING IN ICHTHUS.  

Op donderdag 17 oktober hebben we voor de vijfde keer in Ichtus een 

maaltijd van ontmoeting georganiseerd voor en met mensen uit heel 

veel verschillende landen. 

Het was weer een prachtige middag. De Zeihuuv was levendig gevuld, 

met meer dan 13 nationaliteiten!  Nu woonachtig Emmen, van 

Emmermeer, Angelsloo tot Bargeres. Van kleine baby, kinderen tot 

jonge en oudere mannen en vrouwen. Er werd gepraat, heerlijk 

gegeten, getekend. De middag werd opgeluisterd door muziek, wat 

sommigen zelfs in de benen kreeg en we sloten de avond weer af met 

een bingo.  

Deze keer was het thema ‘vlaggen’. Iedereen werd uitgenodigd de vlag 

van land van afkomst te tekenen en er wat bij te vertellen. Het was 

indringend wat de mensen konden vertellen van de afbeelding op de 

vlag van het land waar ze uit gevlucht zijn. Wij hebben in de 

Nederlandse vlag de kleuren rood, wit en blauw en moesten tot onze 

schaamte opzoeken waar ze voor staan. In meerdere vlaggen kwam de 

kleur rood terug en dat betekende, elke keer: bloed. En niet als 

teken van leven, maar uiting gevend aan een land in oorlog. Ook was 

er groen: wat vrede betekende meen ik en geel: teken van voedsel en 

blauw: de hemel.  

Door dit met elkaar te delen hier in de Zeihuuvzaal van de kerk was 

het even de hemel op aarde. 

Namens de voorbereidingsgroep van Ichthus, samengesteld uit 

Nederlanders en nieuwe Nederlanders  

 


