
Zendingsbusjes 40dagentijd graag inleveren 

Nu we weer in de diensten kunnen komen vragen we u om de busjes van de 

40dagentijd alsnog in te leveren. 

We spaarden voor de Stichting Naar school in Haiti die onder andere de 

actie “rijst en zaden” had opgezet. 

Als u (nog) niet in de dienst kunt komen mag u ook uw bijdrage overmaken op 

rekening NL10 RABO 0373 7370 92 van ZWO Ichthus onder vermelding van Haiti. 

Wel willen we dan graag het busje nog een keer terug hebben, omdat we 

anders volgend jaar een tekort aan busjes hebben. 

Als ZWO hebben we reeds een bedrag van € 500,-- overgemaakt naar de 

Stichting. 

Daarvoor ontvingen we een bedankbrief. We lezen daarin dat onze bijdrage 

besteed is om kinderen in Ka-Blain en Godinot onderwijs te geven (800 

kinderen waren dat in 2019) 

Ook maaltijden voor schoolkinderen én het onderhoud van gebouwen vraagt 

aandacht. 66 volwassen Haitianen hebben een baan in één van de scholen en 

de bouw ervan. 

Mesi anpil (Dank u) schrijft een vrijwilligster van de Stichting. 

Wij willen als ZWO u hartelijk danken voor uw bijdragen hieraan. 

Jannes Hut, Voorzitter ZWO  

Club Achterom  

Maandag 7 september 2020 was het de bedoeling om na de zomer weer te 

starten met club Achterom. Na overleg met zowel Alie Vlas en Gineke Zoer 

(docentes schilderen) als Gea Dost (voorzitter kerkenraad)is besloten dit 

tot nader order uit te stellen. In verband met het coronavirus en de regels 

die op dit moment gelden, is het niet werkbaar om les te geven en tevens 

1,5 meter afstand te houden. We hopen natuurlijk dat we binnen afzienbare 

tijd weer van start kunnen gaan en samen weer creatief  en gezellig samen 

kunnen komen.  

Hartelijke groet, Gea Berends  

Bij de diensten 

De effecten van de coronacrisis zijn in het kerkelijk leven goed te 

merken. Bijna geen ontmoetingen en kerkdiensten waarin niet gezongen 

kan worden of koffie gedronken kan worden. Het begint steeds meer 

aan te voelen als een groot gemis. Het vraagt veel van de 

gemeenschap om dit te moeten missen. Maar helaas lijken we er 

voorlopig nog niet vanaf te zijn. Hoe het allemaal zal gaan, is op 

moment van schrijven nog onduidelijk. Zeker is, dat het voorlopig 

nodig is om u op te blijven geven voor de kerkdiensten. Elke week 

weer kan dat via het telefoonnummer 0641872814 op de vrijdag 

voorafgaande aan de zondag waarop de kerkdienst gehouden wordt, 

tussen 14.00 en 16.00 uur of via de mail: 

pastoraatichthus@gmail.com. Ook voor de kerkdiensten in augustus en 

september. 

Op zondag 30 augustus gaat ds. Gerben Kajim voor en zullen we samen 

Heilig Avondmaal vieren. Hoe we het gaan doen, is nu nog niet 

bekend, maar het zal coronaproof zijn. En toch in een vorm die de 

betekenis van het Avondmaal recht zal doen en een gevoel van 

gemeenschap zal geven.  

Zondag 6 september zou de Openluchtdienst zijn. Die gaat niet door, 

maar op een andere, inspirerende manier is toch gezocht naar een 
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manier om een dienst voor de hele protestantse gemeente van Emmen te 

houden. Zie ook elders in deze Op Weg. 

Op zondag 13 september mogen we een bijzondere dienst beleven: een 

doopdienst! Dat is al bijzonder, maar wat deze doopdienst nog meer 

bijzonder maakt, is dat de dopeling uit Zwitserland komt. Brian 

Fransen, achterkleinzoon van Simon Dost zal gedoopt worden in 

Ichthus, de kerk van opa Dost. Met veel familieleden daarbij, maar 

ook veel leden van onze gemeente, hopen we van deze dienst een feest 

te maken! 

De zondag daarop gaat ds. Wiekeraad voor en op zondag 27 september 

zullen beide predikanten voorgaan in de startdienst van een nieuw 

seizoen voor onze gemeente. We staan dan stil bij de start van het 

seizoen bij wat mogelijk is en wat ons beperkt en wat ons dat doet. 

De voorbereidingen zullen na de vakantie gestart worden, dus hou de 

site en Schakel in de gaten. 

Voor alle diensten bent u van harte welkom, om bij te wonen of via 

de livestream van Youtube mee te kijken! 

Ds. Gerben Kajim en s. Janneke de Valk-Boerma  

 

 

Vanuit de Gemeente  

Adreswijziging 

K. Buwalda en M. Buwalda-de Lange, wonende Haagjesweg,7815 LC Emmen, zij n 

verhuisd naar:  

Angelsloërdijk 165, 7824 AE Emmen.  

 

Nieuw mailadres 
Als scriba van Ichthus heb ik een nieuw emailadres: scriba@ichthus-

emmermeer.nl 

Graag in het vervolg dit nieuwe emailadres gebruiken.  

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet, 

Hennie Hendriks-Niers  

 

In memoriam Wout Bijker 

Op vrijdag 19 juni is Wout Bijker overleden. Hij is 77 jaar 

geworden. Ook al was hij een tijd ziek, toch kwam het einde snel. 

Wout was een man met humor, mooi taalgevoel en veerkracht.  

Geboren in Schoonebeek als oudste van vier, met drie zussen. Bij de 

geboorte van het jongste meisje overleed hun moeder, wat Wout als 

15-jarige jongen aangreep en geen makkelijke tijd werd voor het 

gezin. Maar het leven ging verder. Hij werkte 20 jaar als bouwvakker 

en is in 1971 getrouwd met Gré. Samen vormden ze een goed team. Als 

beheerdersechtpaar onder andere in de Anloop, waar nu de Meerstede 

flat staat.  Ze verzorgden vele jaren de schakel. 

Wout hield van het werken met de computer en het verzorgen van de 

liturgieën van bijvoorbeeld de paas-, of adventsmiddagen in de 

Zeihuuv of de Heidehiem vieringen. Hij had ze zo klaar. 

Gré en Wout voelden aan dat ondanks de behandeling die Wout 

onderging zijn krachten afnamen. Ze hebben samen bepraat hoe ze als 

het zo ver was het afscheid voor zich zagen.  

Op donderdag 25 juni hebben we in het crematorium de Meerdijk in 

kleine kring in dankbaarheid teruggezien op zijn leven, afscheid van 
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hem genomen samen met Gré, familie, vrienden, buren en 

gemeenteleden.  Op de rouwkaart en liturgie staat:  

‘Van het concert des levens, krijgt niemand een program’.  
En zo beleefde hij dat ook.  

We lazen Jesaja 41: 10 ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, 

vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, 

je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ We luisterden 

naar liederen, het gedicht ‘Adieu’ en eindigden het afscheid met een 

geliefd lied van Wout en Gré ‘The Wild Rover’ van de Dubliners. 

We wensen Gré, hun familie en vrienden de liefdevolle aanwezigheid 

van de Levende toe nu zij Wout moeten missen en nabijheid van mensen 

om Gré heen nu ze zonder haar man, maatje verder moet gaan.  

Ds. Janneke de Valk-Boerma 

 

In Memoriam Gerrit Poelert 

Op 20 juli overleed Gerrit, in de leeftijd van 94 jaar, in Heidehiem. 

Gerrit werd geboren op 5 mei 1926 in Rheden in Gelderland. 

Hij trouwde en ging werken op de AKU in Arnhem, later in Emmen. 

Helaas liep het huwelijk stuk, later trouwde hij op 30 november 1990 met 

Annie de Vries. 

Gerrit was een lieve, goede, rustige, behulpzame man voor Annie. 

Na de scheiding was er geen contact meer met zijn vijf kinderen. 

Tot zijn vreugde namen de kinderen Annie hem liefdevol op, hij was gek met 

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Gelukkig kwam er later weer contact met zijn zoon Frank en diens familie. 

De grootste hobby van Gerrit was muziek; zingen als eerste tenor en solist 

in het mannenkoor Valerius. 

In Heidehiem zong Gerrit bij de Heideroosjes en enkele jaren geleden zong 

hij tijdens een muziekavond in Ichthus zelfs nog solo. 

We lazen we Psalm 23, Gerrit vertrouwde erop dat hij bij deze Herder, die 

zijn hele leven met hem meeging in alles wat hem overkwam, thuis zou komen. 

Mogen zijn vrouw Annie, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en 

allen die Gerrit missen, troost vinden bij elkaar, en bij de eeuwige God.  

Johanna Keim-de Wit. 

 

 

 

 


