
zondag 16 februari 2020 
Week 8, jaargang 22 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer  bellen.  
**************************************************************************************** 
Begroeting door:  Dames C. Bloemberg en I. de Jong 
Voorganger:  Mw. mw. A. Dekker-Averesch 
Organist:  Mevr. G. Jongsma 
Ouderlingen:   Mw. J. Alberts 
Diakenen:  Dames G. Venema en G. Dost 
Lector:   Mw. T. Luchies 
Koster:   Dhr. H. Altena 
Weekkosters:               Heren T. Boerhof en J. Hooiveld 
  
Agenda:  
Ma.  13.45 uur Achterom 
Ma:  19.30 uur Repetitie Ichthuskoor 
Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 5 
Do: 19.45 uur Repetitie musical 
Vr: 13.30 uur Schakel vouwen: I. Pals en F. Huizinga 
Vrij:  13.45 uur Bezorgen Schakel: Dhr. T. Boerhof 
Zo: 11.00 uur Koffieschenken: Dhr. en mw. Dost 
 
Komende diensten: 
Zondag 23 februari 10.00 uur, voorganger Ds. A. Westerduin. 
  
Wie van de gemeenteleden wil vandaag de bloemen brengen naar:  
Mevr. S.M. van Duijvenbode-van Vliet, en/of naar  
de heer en mevrouw van Breeden,  
  
 
Opbrengst collectes 9 februari: 
1e Soupkitchen: € 287,65  2e € PGEmmen € 86.62     
23 februari is de collecte voor: Diaconie en PGEmmen. 
 
Ds. J. de Valk-Boerma is van 15 tot 23 februari afwezig. 
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks, tel: 619774,                 
e-mail: henniehendriks@zonnet.nl 
  
Filmavond 
De vorige week zondagavond trotseerden zo’n 30 personen de zware storm en waren te gast bij Ans 
en Gerrit Misker, in hun voormalige showroom. We keken daar naar een film over 
Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog die zich in de Tweede Wereldoorlog verzette tegen de nazi-
invloeden op de kerk.        
Een zeer indrukwekkend, maar waar gebeurd verhaal. 
Als dank voor de gastvrijheid van Ans en Gerrit daarvoor konden we een bijdrage doen voor 
Soupkitchen, het project in Namibië, dat zij nog steeds steunen. Het bedrag dat in de doos zat, was                       
€ 150,00. Hartelijk dank daarvoor! 
  
Helpende Hand 
Lieve mensen bedankt voor de producten die we afgelopen zondag uit de mand mochten meenemen. 
Uit de Pauluskerk konden we ook wat halen. Een enveloppe met € 10,00 een paar tassen met 
boodschappen en een doos van Boni met gratis boodschappen. Ook bij ons uitdeelpunt kregen we 
doos van Boni aangereikt. Heel veel dank voor deze goede gaven.                                                                    
Verder zagen wij dat op ons bankafschrift een bedrag van  € 289,75 was bijgeboekt van de 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt en € 200,00 van de kerk in Odoorn. Beide gulle gevers hebben een 
persoonlijk bedankje ontvangen. Het team van "De Helpende Hand " 



  
Club Achterom ontving van het echtpaar Zijnge onderstaande bedankbrief. Als club van Ichthus 
wilden we dit graag met jullie delen. Heb het adres in Westerbork toegevoegd voor diegene die eens 
een kaartje wil sturen. 
  
Beste Achterom leden, Wat vonden we dat fijn om een kaart van jullie te krijgen, het was een 
lichtpuntje in die donkere dagen, en dat hadden we echt nodig. Dat er aan ons gedacht is, want ik was 
nog nooit op Achterom. We vinden het hier erg vreemd, en we voelen ons ook nog lang niet thuis. Er 
zitten hier heel veel mensen, die in een rolstoel zitten, dus je hebt ook nog niet zo gauw contact. Ik 
zoek dus wel een club of bezigheid wat ik leuk vind. Ga hier in 't huis wel naar de Kerkdienst. Lieve 
mensen van Ichthus, denk aan ons en laat zo af en toe eens wat horen. De hartelijke groeten aan 
allen. 
Liefs Ep en Jantje Zijnge, Marsdijk 24, 9431 LD Westerbork 
 
We wensen jullie allemaal een fijne zondag toe!                         
Namens club Achterom, Gea Berends. 
 
Bedankt lieve leden van Ichthus,  
voor alle kaarten en bemoedigende woorden die we kregen tijdens en na onze verhuizing. We wonen 
inmiddels prettig in Renswoude en hebben al wat contacten, ook met de kerk. Weliswaar zijn er nog 
legio dingen te doen voor we geheel geïnstalleerd zijn, maar dat komt goed. 
We wensen jullie allen veel goeds toe  en vooral zegen van de Heer.   Sieka en Jaap Tiemersma 
  
Ook kerken presenteren zich  op de camperplaats in Emmen 
Op de camperplaats  in Emmen ( aan de Kerkhoflaan) komen  op jaarbasis zo n 1500 campers. 
Dagelijks wordt daar een papieren tasje uitgedeeld met allerlei (ook toeristische) informatie. Dat wordt 
door de gasten zeer op prijs gesteld. 
Eén van de onderdelen van die informatie tas is een mooie gedrukte folder waarin 19 kerken uit 
Emmen en omgeving zich voorstellen. 
Een warme suggestie die deelnemers positief beoordelen... 
 
Hulp gevraagd bij uitdelen camperinformatietasjes. 
Op de camperplaats in Emmen aan de Kerkhoflaan worden dagelijks toeristische informatie tasjes 
uitgedeeld. Dat wordt door een vrijwilliger gedaan. Maar  die heeft soms te weinig tijd of is door 
andere omstandigheden niet in staat dat elke dag te doen. We zoeken daarom naar iemand die het 
leuk vind om af en toe ( zo rond 17.00 muur) van die tasjes uit te delen, een praatje te maken en soms 
eenvoudige informatie te geven. Nee niet elke dag…. 
Iets voor U?  Neem dan contact op met Joop van Luit, tel: 0591-610519 of joopvanluit13@gmail.com 
  
Boekenmarkt                                                                                                                                                            
De eerstvolgende boekenmarkt willen we graag houden op: zaterdag 7 maart 2020 van 9.00 tot 14.00 
uur. Zoals u van ons gewend bent hebben we weer een grote keus aan boeken, Lp's, Cd's, en 
legpuzzels. Kom gerust kijken er is vast iets voor u bij. Na het snuffelen kunt u bijkomen in onze 
smikkelhoek onder het genot van koffie, thee, of chocolademelk al of niet met koek.  
 
Bestel  gratis de veertigdagentijdkalender via:                       
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender                                                                                            
Let op!  Als u deze (gratis) kalender besteld, geeft u  de Protestantse Kerk toestemming om u 
te benaderen met extra informatie. (Er zullen ook enkele exemplaren in de hal liggen, ze kosten dan 
€ 1,00)     

Verslag gemeenteavond 12 februari,                                                                                                            
Aan de orde was de kerkbalans 2020 en de vraag van de Christelijke Gereformeerde kerk om 
eventueel gezamenlijk gebruik te maken van ons kerkgebouw Ichthus.  
               
-De eerste telling van kerkbalans is € 70.360,00 
  
-Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk Emmen is na overleg met beide moderamina de vraag 
gekomen om eventueel samen gebruik te maken van het gebouw Ichthus.                                                                                                                      
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De vraag die aan de kerkenraad en de gemeente werd gesteld; krijgen we toestemming om verder te 
praten met de Christelijke Gereformeerde kerk om het idee van gezamenlijk gebruik van Ichthus 
verder uit te werken. Het antwoord van de aanwezigen op de gemeenteavond was unaniem ja. De 
gemeenteleden die niet aanwezig waren, krijgen een brief waarop men kan reageren. Deze brief kunt 
u hieronder lezen. De kerkrentmeesters. 

  
Onderstaande brief wordt gestuurd naar gemeenteleden die niet aanwezig waren de 
gemeenteavond! 
 
Protestantse Gemeente Emmen 
Wijkgemeente Emmermeer 
 
Geachte mevrouw/mijnheer 
Woensdag 12 februari 2020, heeft in de Ichthuskerk een gemeenteavond plaatsgevonden waarin een 
voor de toekomst van onze wijkgemeente belangrijke onderwerp is besproken. Omdat u bij deze 
bijeenkomst niet aanwezig kon zijn willen wij u alsnog informeren over datgene wat er besproken is. 
Wat is namelijk het geval. In september 2019 ben ik benaderd door de voorzitter van de kerkenraad 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Emmen. Wij hebben in dat gesprek elkaar geïnformeerd 
over het wel en wee van onze gemeentes. Dat gesprek is uitgemond in  een overleg met een 
vertegenwoordiging van de kerkenraad van de Christelijk gereformeerde Kerk in Emmen en een 
vertegenwoordiging van het moderamen van onze kerkenraad. In dit overleg kwam aan de orde of het 
misschien mogelijk zou zijn om te komen tot een gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk.  
De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft namelijk dringend behoefte aan meer ruimte voor al haar 
activiteiten. De toestand van het kerkgebouw aan de Sterrekamp laat niet toe dat er fors in dat 
gebouw geïnvesteerd kan worden. Een gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk zou een oplossing 
voor hun probleem kunnen zijn. 
Uit de laatste cijfers over het ledental van onze wijkgemeente blijkt dat er een sterke afname plaats 
vindt met name door overlijdens, maar ook door overschrijvingen naar andere wijkgemeentes in 
Emmen en door vertrek naar andere gemeentes buiten Emmen. Met het afnemen van het aantal 
leden neemt ook de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans af. Het kan niet lang meer duren of 
de wijkgemeente Emmermeer kan zich de luxe van een eigen kerkgebouw niet meer permitteren. Bij 
een eventueel gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk kunnen de exploitatiekosten mede uit de 
huuropbrengst worden gefinancierd, waardoor het voor onze wijkgemeente mogelijk wordt om in de 
Ichthuskerk te blijven kerken en om in de Ichthuskerk  de eigen activiteiten te kunnen blijven 
uitvoeren. 
In verband met het  bovenstaande heeft de kerkenraad in een extra kerkenraadsvergadering op                   
4 februari jl. zich unaniem uitgesproken dat het idee om tot gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk te 
komen, nader moet worden uitgewerkt. 
Het hiervoor genoemde standpunt van de kerkenraad is voorgelegd aan de aanwezigen op de 
gemeenteavond van 12 februari jl. die met overgrote meerderheid zicht eveneens hiervoor hebben 
uitgesproken. 
U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw mening over het door de kerkenraad van onze 
wijkgemeente ingenomen standpunt uit te spreken. Uw reactie dient wel vóór 20 februari 2020 bij de 
scriba van onze kerkenraad binnen te zijn. U kunt per e-mail reageren op het e-mailadres:  
henniehendriks@zonnet.nl. Een telefonische reactie is ook welkom bij de heer H. van der Kamp,       
tel. 0653983219  of  de heer Tj. Reitsma tel. 0651577000. Ook is het mogelijk uw reactie mondeling te 
geven op 3 maart tussen 19.00 uur en 20.00 uur en 4 maart tussen 17.00 uur en 18.00 uur in de 
Zeihuuvzaal van de Ichthuskerk aan de Walstraat in Emmen. 
Wij vertrouwen dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de 
toekomst van de wijkgemeente Emmermeer. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 
Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Emmermeer, 

 
Gea Dost, voorzitter 
Hennie Hendriks, scriba 
                                                       

 



 

Een uniek concert door Chr. Mannenkoor Valerius                                                                                                
Op 7 maart a.s.  om 20.00 uur zal C.M.K. Valerius in  “de Grote Kerk” in Emmen, in het kader van 75 
jaar bevrijding van Emmen, een groots Bevrijdingsconcert uitvoeren. De solisten zijn Judith Petra, 
sopraan en haar dochter Teddy Sicking, violiste. Op de vleugel/orgel speelt Jan Lenselink.                                          
Het geheel staat onder leiding van dirigent Luuk Tuinder. Kaarten kosten in de voorverkoop € 12,50 
incl.  consumptie en zijn te verkrijgen bij Tourist Info, de evangelische boekwinkel Sola Scriptura, 
Wilhelminastraat, via de website en bij de koorleden, of ‘s avonds in de kerk € 15,00. 

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 21 februari 


