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Diensten in Ichthus/Opgang  
Vandaag, 17 mei, gaat ds. Gerben Kajim voor in Ichthus. Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag en 
is er een dienst in de Opgang voor  
de hele PGE die om 10.00 uur begint. Deze diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl. Mocht 
het niet lukken om de dienst live te volgen, probeert het dan op een later moment. 
En tot slot is er een moment van ontmoeting volgende week woensdag om half 10 met Janneke de 
Valk-Boerma vanuit Ichthus. 
  

De bloemen gaan deze week naar: 
Dhr. Stellingwerf en dhr. De Vries. 
  

Bedankt 
We waren heel verrast door alle kaartjes om ons geluk te wensen bij ons 50 jarig huwelijk . Ook op 
zo'n moment ervaren we de verbondenheid met de Ichthusgemeente. Hartelijk dank daarvoor.  
                                                                                                                                         Lenie en Geert Renkema 
 
 

Bedankt 
Op zondag 26 april mocht ik een prachtig boeket bloemen ontvangen van de gemeente. Geweldig. 
Op mijn 92e verjaardag op 8 mei 2020 werd ik wederom verrast met een bloemetje.  
Het is fijn om te weten dat er op deze manier aan mij gedacht wordt in de moeilijke, onzekere tijd die 
ik nu door moet maken. Heel erg bedank hiervoor.  Het laat zien dat we er voor elkaar zijn, ook al 
kunnen we niet met elkaar zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij elkaar weer ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn! 
 

Laat dit lied 416 een steun en bemoediging zijn voor ons allemaal!  
                                                                        Een lieve groet van Mevr. Hoorn uit de Zuidemarke in Emmen 

  

Gift 
Ontvangen via de heer T. Boerhof van de heer en mevrouw S. € 20,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank 
hiervoor! Via de bank zijn in de maand april twee giften binnen gekomen van € 20,00 en € 30,00, ook 
hiervoor hartelijk dank!                                                          Nelleke v.d. Kamp (penningmeester wijkkas) 
  

Op onze bankrekening ontvingen wij in de maand april van „De Goede Herderkerk" de opbrengst van 
collectes een bedrag van € 472,95.  Wij hebben hiervoor een bedankbrief verstuurd.  
                                                                                                                      Het team van „De Helpende Hand"  
 



Nieuwsbrief 9 aan de gemeente 
Nou, daar waren ze vorige week op de persconferentie van Rutte, de verdere versoepelingen. Er mag 
van alles weer. Contactberoepen mogen weer actief zijn, bijvoorbeeld de kapper en daar ben ik wel 
blij mee, moet ik u zeggen. Ik ben gelijk gegaan. Ik kan weer maanden vooruit! 
Per 1 juni de nodige versoepelingen, en per 1 juli nog meer. Er mag weer buiten gesport 
worden….heerlijk voor de kinderen….  En ook heerlijk voor onze gemeente….per 1 juni mogen er 
weer 30 mensen bij een dienst zijn en per 1 juli 100 mensen. We gaan hard bezig om ons daarop voor 
te bereiden, want er gelden nogal wat maatregelen. Zo zal er een soort reserveringssysteem moeten 
komen bijvoorbeeld. Want om de plaatsen nou bij opbod te verkopen, dat lijkt me ook niet de 
bedoeling. Volg de site en de Schakel! 
  

Heerlijk dus, maar het gekke is dat ik merk dat ik ook op deze verandering weer wat dubbel reageer.  
Aan de ene kant voelt het heerlijk en goed….aan de andere kant:  De versoepelingen hebben een 
soort stemming teweeg gebracht, van alles mag weer….en het is bijvoorbeeld in de supermarkten 
weer ouderwets druk bijna….en dat maakt mij weer voorzichtiger ….. Onbewust ….. En dan het buiten 
sporten ….. ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik vrijdag alweer aan de bak mag ….. dat 
coronabuikje stond wel op de planning om daar wat aan te doen, maar niet zo snel .…. ik ben er nog 
niet klaar voor …… . 
En veel serieuzer en diepgaander…..tijdens de intelligente lockdown hadden we het over een tijd van 
bezinning, een tijd van ontdekken wat we nu echt belangrijk vinden en vanuit die ontdekkingen dan 
op weg naar een nieuw normaal ….. dat leek wel een mooie uitdaging …..  Niet terug naar het oude 
normaal maar met grote woorden op weg naar een mooiere wereld ….. Zonder consumentisme, 
vervuiling en opwarming van de aarde ..… een radicale transformatie …… naar een samenleving met 
maat. 
Natuurlijk is het lekker dat voor velen alleen al het oude normaal weer terugkomt, en dat hopelijk 
velen weer brood op de plank krijgen .…. van harte hoop ik dat ..… maar ik ben ook wel een beetje 
teleurgesteld, en voel me soms schuldig. Wat komt er terecht van die grote woorden? 
En om ze dichterbij te brengen: hoe ga ik anders leven na de lockdown? Hoe gaan we als kerk op weg 
naar het nieuwe normaal? 
Wat hebben we ontdekt als de basis van ons geloof, van ons kerkzijn?  Of is het voor we het weten, 
weer het oude normaal …… 
  

Laat ik er ontspannen in blijven staan ..… en me vasthouden aan wat we zo vaak tegen elkaar zeggen, 
ook in Ichthus: het is goed zoals we zijn, zoals we bezig zijn …..  En op een heel diep niveau: het is 
goed te weten dat je goed bent zoals je bent voor God .….  Er komen kansen genoeg, maar ook als je 
het even niet ziet  zitten ….. probeer te leven vanuit dat positieve gevoel dat je geliefd bent, dat je 
voor God sterk bent, dat je wordt vastgehouden en dat je bij hem hoort ….. 
Dat is ook wat Lauren Daigle uitzingt in haar hit „You say”. U zegt  
.….  u zegt tegen die stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet genoeg ben ….. daartegen zegt U: 
je bent geliefd, sterk, hoe je ook bent, ik hou je vast ….. en wat u zegt, zingt ze dan, dát is het enige 
dat telt, daarin vind ik mijn waarde, mijn identiteit …. 
Ik wens u weer een goede week ..… en weet: u bent geliefd, Hij zegt het ..… en daarin mag onze 
waarde liggen ….. ook op weg naar het oude of nieuwe normaal! 

Namens het moderamen, Gerben Kajim 
  

  
 
  



Gesprek met delegatie Christelijk Gereformeerde Kerk 
Deze week hebben Tjalling Reitsma, Herman van de Kamp en ondergetekende een gesprek gehad 
met een delegatie van de Christelijk Gereformeerde Kerk. 
We hebben onder andere gesproken over de feitelijke invulling van de diensten op de zondagochtend 
in Ichthus. Natuurlijk kwam ook het Corona-virus ter sprake. Uiteindelijk hebben we met elkaar 
besloten dat, zolang er Corona-maatregelen van toepassing zijn, we nog niet gaan proefdraaien met 
diensten op de zondagochtend. Zodra er aanleiding toe is zullen de gesprekken over het proefdraaien 
weer worden hervat.                                                                                                              Harrie Beukers 
  
Vraag van Stichting Op ’t Stee’ Emmen 
Graag brengen wij als Stichting  Op ’t Stee’ Emmen het volgende verzoek onder uw aandacht. 
In de overvolle asielzoekerscentra (AZC’s) en bed/bad/brood voorzieningen, zoals in Emmen, is het 
niet mogelijk om de anderhalve meter regel aan te houden. Ook is het ‘’thuis’’ blijven heel zwaar. Je 
zou maar met drie, vier, vijf of zelfs meer andere mensen met een andere taal op één kamer moeten 
verblijven. Niet verwonderlijk dat dan de spanning in en tussen mensen toeneemt en regels worden 
overtreden. En dat brengt dan weer risico’s met zich mee. Mondkapjes zijn niet van afdoende om dit 
soort uitbraken te voorkomen maar alle kleine beetjes helpen. Maar voor het reizen in trein en bus 
zijn ze verplicht dus voor een asielzoeker/vluchteling die op bezoek wil of naar een ziekenhuis, zijn ze 
onontbeerlijk.  
Actie aanschaf mondkapjes. 
Siriki Diarrassouba is een (ex-)politieke vluchteling uit Mali en woont sinds 2013 in Assen. Nu werkt 
hij in de begeleiding van andere nieuwkomers. Siriki wil bewoners van het AZC te helpen in deze 
coronacrisis en heeft hij het project „1 nieuwkomer-2 mondkapjes” bedacht met het doel om 
mondkapjes aan te bieden aan alle locaties van het COA.  Siriki: werkt  samen met „studio 
Draadkracht’’, in Groningen. Dit bedrijf kan op dit moment 1000 mondkapjes per week leveren. Deze 
capaciteit kan stijgen als de vraag stijgt. Het zijn geen medische mondkapjes. De prijs is  1 mondkapje 
voor € 3,--  2 mondkapjes voor € 5,00 incl bezorging op een azc of bed/bad/brood.  
Uit onze beschikbare middelen hebben wij intussen een bijdrage overgemaakt. De vraag aan u, wilt u 
ook een nieuwkomer voor uw rekening nemen? Stort dan € 5,-- voor twee kapjes of 3 voor 1 op 
bankrekening NL63INGB 0653 8527 03 ten name van  S. Diarrassouba met in de omschrijving: donatie 
mondkapjes voor vluchtelingen. Bij voorbaat onze hartelijk dank! 
                                                                        Max Laning, Stichting Op ’t Stee’ Emmen, tel. 0591 614286 
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