
Bij de diensten 

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. Traditiegetrouw de zondag waarop we hen gedenken die het 

afgelopen jaar in ons midden zijn overleden. In verband met de 

coronamaatregelen zal dat dit jaar anders gaan dan anders. Om 

10.00 uur is er de herdenkingsdienst, waarvoor de familie van de 

overledenen is uitgenodigd, maximaal 2 personen per familie. 

Afhankelijk van de opgave vanuit de families, is er nog (beperkt) 

plek voor leden van Ichthus. Johanna Keim en ds. Gerben Kajim 

werken mee aan de dienst. Omdat deze zondag juist ook voor veel 

gemeenteleden een waardevol moment van gedenken is en misschien in 

deze tijd van corona met alle angst, verlies en verdriet wel 

extra, willen we in de middag van 14.00-16.00 uur de kerk 

openstellen voor iedereen die een kaarsje aan wil steken of gewoon 

in stilte in de kerk wil zijn. Ook dan zijn we gebonden aan 

maximaal 30 mensen tegelijk in de kerk, dus het kan zijn dat u 

even moet wachten, maar er is voor iedereen plek en tijd. Van 

harte welkom!  In de dienst van 29 november gaat voor ds. Gerben 

Kajim, 1e advent.  

Op zondag 6 december is het 2e advent. We vieren dan ook het 

avondmaal. En nodigen u, jou die thuis de viering mee maakt een 

stukje brood en wat wijn of (druiven)sap klaar te zetten, zodat 

als het tafelgebed is uitgesproken we samen met hen die fysiek 

aanwezig zijn in de kerk en wie thuis meedoen brood en wijn kunnen 

delen. Voorganger: ds. Janneke de Valk-Boerma. 

En 13 december, 3e advent gaat ds. Kajim voor.  

De diensten zijn onder voorbehoud. Mochten de coronamaatregelen 

strenger worden zijn we genoodzaakt de diensten aan te passen. Een 

vriendelijk verzoek aan u om de schakel en de website in de gaten 

te houden.  

Van harte welkom in de diensten.  

ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma.  

 

Advent 

Wat advent betekent is bekend: ‘naar (je) toe komen’. Als er iets 

naar je toekomt, waar je op wacht, wat je verwacht, ben je vast 

wel nieuwsgierig. Hoe zal het zijn, hoe zal het er uit zien? Je 

hebt het geduld er voor over, te wachten, misschien niet de hele 

tijd, maar toch word je nieuwsgieriger. 

Advent is een tijd van verwachting, toe leven naar Kerst. Een 

geboorte, nieuw leven. Een bijzondere geboorte van wezenlijk 

belang. 

Elk jaar is het anders natuurlijk, advent, de tijd voor Kerst. 

Voor iedereen. De ene keer is het naderende Kerstfeest iets om me 

op te verheugen, de andere keer wil ik dat het maar gauw voorbij 

was, zie ik ertegen op.  

Hoe is dat dit jaar? We bevinden ons in een periode waarin er 

steeds opnieuw van alles waar je naar uit had gekeken afgelast 

wordt. Waarin het maken van plannen, lijkt wel, steeds het gevoel 

geeft dat je weer terug bij ‘af’ bent. Een tijd van 



teleurstellingen, frustraties, angst, bezorgdheid. Een tijd van 

improviseren met de beperkingen die opgelegd worden. Een tijd ook 

om stil te staan, me te bezinnen op, en dan niet even, bij de 

vraag: wat gebeurt er allemaal met onze aarde, ons mensen, de 

wereld? Wat zegt dit allemaal?  

Zou deze bezinning een ‘zwanger’, in verwachting zijn van een 

geboorte, van nieuw leven? Is dat wat wij verbonden met de aarde 

aan het meemaken zijn, waar we als het ware van in verwachting 

zijn?   Van welk kind dan, wat voor een geboorte dan?  Ofwel: Hoe 

ziet het Kerstkind eruit, dit jaar? Zijn we straks klaar voor deze 

geboorte?  Dit kind dat open is, zich van nature op een helende 

manier verbindt.  Vertelt dat we door deze periode heen komen, 

maar wel als we in verwachting raken en goed zorgen voor wat we 

verwachten. Wat in en voor ons groeien wil. 

Wij wensen u en onszelf een betekenisvolle adventstijd toe 

Gerben Kajim en Janneke de Valk 

 

 

Uit de kerkenraad 

Diensten  

Zoals u hebt kunnen lezen in de schakel willen we graag dat u zich 

weer vooraf opgeeft voor de diensten, in verband met de strengere 

coronamaatregelen. Dit kan telefonisch (0641872814) of per e-mail 

(e-mail adres pastoraatichthus@gmail.com). Op dit moment mogen er 

30 personen in de dienst aanwezig zijn. 

Gezien de vele besmettingen zullen we de komende tijd de diensten 

blijven aanpassen.  

De dienst op zondag 22 november, waarin we de namen noemen van de 

overledenen van de wijkgemeente Emmermeer zal in aangepaste vorm 

plaatsvinden. Een kleine groep zal zich hierover buigen. De 

familie ontvangt via een brief een uitnodiging voor deze dienst.  

Ambtsdragers 

In de vorige Op Weg hebt u kunnen lezen dat we afscheid hebben 

genomen  van twee ambtsdragers en dat enkele ambtsdragers hun 

ambtstermijn hebben verlengd.  

Een vriendelijk verzoek aan u om na te denken of u zich 

beschikbaar wil stellen als ambtsdrager van ouderling of diaken.  

Namens de kerkenraad,  met een hartelijke groet, 

Hennie Hendriks-Niers, scriba  

 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com


Bijzondere ervaringen van eenheid  

Soms gebeurt het dat een mens iets meemaakt dat hem of haar raakt 

en blijft  doorwerken.   ‘Ik weet niet wat het is, maar het heeft 

mij doen verwonderen en veranderd.  

Alsof ik opeens niet meer losstond van de werkelijkheid, maar één 

was met alles wat leeft en is om mij heen. Ik kon het niet 

plannen, had het niet verwacht zelfs, maar het was er, zomaar. Als 

waaide de geest en ik wist niet waar hij vandaan kwam. ‘ 

 

Hoe je zo’n ervaring ook noemt, je kunt het een mystieke of een 

wonderlijke eenheidservaring noemen, dat maakt niet uit. Het is 

eigenlijk ook moeilijk onder woorden te brengen, maar is van 

wezenlijk belang, gebeurt op het niveau van de ziel. Is 

persoonlijk, maar tegelijk ook veel breder en dieper.  

Op de startzondag in Ichthus hebben we aan het begin van de dienst 

een introductie gegeven aan de hand van een verhaal van een 

ervaring van eenheid waarbij we een filmpje en foto zagen en 

hoorden. We (ondergetekenden) nodigden u, jou toen ook uit en doen 

dat ook in dit schrijven om, mocht je ook een dergelijke 

bijzondere ervaring hebben gehad, dit te delen met (één van) ons. 

En als er een verhaal, een tekst uit de bijbel je te binnen 

schiet, dat zich er op een wonderlijke manier mee verbindt, dan 

zou dat ook mooi zijn, maar het hoeft niet. Als er verlangen is om 

dat ook met de gemeente te delen in een viering, zoals we dat 

gedaan hebben bij het psalmproject eerder, dan zou dat een 

volgende stap zijn.  

De vorm is aan jou.  Je kunt het met een foto, een filmpje 

aanduiden of alleen in woorden of nog anders. Het ligt in de 

bedoeling (op het moment van dit schrijven) om een tweede verhaal 

van een bijzondere eenheidservaring met een foto en tekst erbij te 

delen in de dienst van eind oktober 

We leven in een tijd, waarin het steeds moeilijker wordt uit te 

drukken wat er in je omgaat en dit te delen.  Dat is eigenlijk 

heel erg.  

Deze manier kan helpen om uitgetild te worden boven alles wat ons 

al te veel in onszelf opsluit. U hoeft niet te schromen. Het is in 

de diepte iets moois. 

Frans Gerrit van Zwieten en Janneke de Valk  

Frans Gerrit:  vzwieten@hotmail.com  Telefoon: 06 -15376733. 

Janneke de Valk: jannekedevalkboerma@gmaill.com   Telefoon: 645673 
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IN MEMORIAM  

Op zondag 13 september is overleden op de leeftijd van 89 jaar, 

Douwe Hendrik Moorlag. 

Douwe werd geboren in Nieuw Weerdinge in een boerengezin met zes 

kinderen. Er was veel verdriet in het gezin, waar drie kinderen 

overleden. Zijn vader overleed toen hij 18 jaar oud was en Douwe 

nam toen de boerderij over. Een zware verantwoordelijkheid, maar 

Douwe was boer in hart en nieren en bouwde een mooi boerenbedrijf 

op. Hij trouwde met Pleuny en samen kregen zij drie kinderen en 

vijf kleinkinderen. Douwe was een goede, lieve, zorgzame, hier en 

daar ondeugende, bedachtzame man, vader en opa, die ervan genoot 

als ‘het hele volkie’ bij elkaar was. Hij gaf zijn kinderen 

vertrouwen mee en stimuleerde hun ontwikkeling. Een wijze man met 

een brede interesse. Vele reizen, vooral naar Amerika en Canada, 

maakte hij, vaak samen met Pleuny. Zijn hele leven lang heeft hij 

ook bestuurlijk werk gedaan, in werk en kerk. Hij voelde zich 

thuis in het geloof dat hij had meegekregen, maar vond geloven 

niet altijd makkelijk. Zeker de laatste maanden niet. Maar de 

laatste week kwam hij tot rust en voelde hij zich geborgen in Gods 

liefde. In de dankdienst voor zijn leven vierden we hoe God met 

Douwe door het leven liep en hoe hij vol verwondering was voor de 

Schepper en de schepping. We wensen Pleuny, kinderen en 

kleinkinderen toe dat ook zij zich in deze moeilijke tijd van 

afscheid, geborgen weten in Gods liefde.Ds. Gerben Kajim 

 

Jantje Springer-Thijs 

Op 10 oktober overleed Jantje, in de leeftijd van 94 jaar, in de 

Zuidermarke. 

Tijdens haar afscheidsdienst vertelden haar kinderen wat deze 

lieve moeder, oma en overgrootmoeder in haar zorgzaam leven voor 

hen heeft betekend. 

Haar gezin werd door haar geleid met liefde, rust, reinheid en 

regelmaat.  

Daarna werd zij begraven bij haar man Harry Springer, waarvan zij 

sinds 15 oktober 2015 weduwe was. 

Jantje was een betrokken, sociale vrouw, die zich inzette voor de 

maatschappij en de kerk, waaronder jarenlang voor de 

vrouwenvereniging, ze mocht ook graag zingen en zong vele jaren in 

het koor van de Goede Herder-kerk.  

Op haar rouwkaart staat ‘Geborgen in Gods hand’. 

Haar hele leven was Jantje niet graag alleen, maar wilde zij zich 

geborgen voelen en daarom las haar dochter Hennie woorden n.a.v. 

Psalm 139 over Gods geliefde kinderen, die geborgen zijn in Hem. 

Jantje vertrouwde er op dat na haar leven op aarde er voor haar 

een nieuwe toekomst, eeuwig geborgen bij God zou zijn. 

Mogen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar familie 

en allen die haar missen troost vinden bij deze gedachte, bij 

elkaar en bij de vele dierbare herinneringen aan alles wat Jantje 

in liefde met jullie deelde. 

Johanna Keim-de Wit 



 

Hieronder treft u de eindrapportage aan van de commissie die zich 

samen met u heeft bezig gehouden met de toekomst van Ichthus, naar 

aanleiding van een vraag aan alle wijkgemeenten van de AK. In 

verschillende gemeenteavonden heeft u hierover al kunnen horen. 

Graag leggen wij deze tekst aan u voor en zijn we benieuwd naar uw 

reactie. Helaas kunnen we hierover geen gemeenteavond organiseren 

in deze tijd, daarom zijn er de volgende mogelijkheden om uw 

reactie kenbaar te maken. Allereerst schriftelijk, op te sturen 

naar onze scriba Hennie Hendriks. U kunt haar ook bellen of ds. 

Gerben Kajim. Als derde mogelijkheid willen we u aanbieden om met 

ons in gesprek te gaan in Ichthus. En wel op donderdag 19 november 

tussen 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur. Graag daarvoor even 

aanmelden, zodat we dat goed kunnen spreiden. Laten we zo samen 

over onze toekomst in gesprek blijven. 

 

Sámen de koers vasthouden en de bakens verzetten! 

Van de kerkenraad van Ichthus 

Aan de Algemene Kerkenraad van de PGE 

In uw stuk De toekomst van de wijken, geeft u aan ons als wijken 

de opdracht om een toekomstplan op te stellen voor de komende tien 

jaar. Daarbij schetst u vier scenario’s die daarbij een rol kunnen 

spelen, respectievelijk kort als volgt samen te vatten:  

1. Niets veranderen 

2. Samenvoegen met andere wijken 

3. Opheffen 

4. Verder gaan als kerngemeente. Bij een keuze voor het laatste 

scenario vraagt u om inhoudelijke keuzes en om een antwoord op de 

daarbij horende vragen over de rol van de beroepskracht en van het 

gebouw.  

Daarnaast vraagt u bij elk toekomstplan een plan om tot een 

sluitende exploitatie te komen.  

Met die opdracht is binnen Ichthus een toekomstgroep aan de slag 

gegaan. In nauw overleg met de kerkenraad en de gemeente is het 

volgende toekomstplan naar voren gekomen. De situatie over vijf en 

tien jaar zal beschreven worden en er is er een vijfde scenario 

toegevoegd (zie hieronder). Bij de bezinning op de actuele en 

toekomstige situatie is de laatste tijd ook gekeken naar de 

ingeschatte gevolgen van de coronacrisis en naar de bij de 

Protestantse Kerk verschenen Missionaire trendrede en visienota 

Van U is de toekomst.  

 

Analyse van de huidige en de toekomstige situatie van de Ichthus 

wijkgemeente 

- Inhoudelijk 

De werkgroep heeft samen met de kerkenraad en in samenspraak met 

de gemeente met de methode van de waarderende gemeenteopbouw, tien 

bloeifactoren bepaald voor een vitale gemeente. Vijf inhoudelijke 

en vijf voorwaardelijke bloeifactoren. Na een jaar van gesprekken 

naar aanleiding van de eerste vijf, inhoudelijke bloeifactoren 



bleken er drie sporen te zijn, waarlangs de gemeente een 

inhoudelijke versterking zoekt de komende jaren:  

• het spoor van omzien naar elkaar 

• het spoor van verdieping en ontmoeting en  

• het spoor van aandacht voor boeiende gevarieerde 

kerkdiensten.  

Dat alles in een sfeer van openheid naar binnen en buiten en rond 

de goede boodschap van Jezus.  

 

- Voorwaardelijk 

Daarna is gesproken over de vijf voorwaardelijke bloeifactoren, 

die voor nu en de toekomst voor de wijkgemeente van vitaal belang 

zijn:  

* de basis 

* beschikbare mensen 

* bestuur en organisatie 

* gebouw, financiën 

* een krachtige PGE/AK.  

Door verdergaande krimp en vergrijzing constateerden we dat 

eigenlijk op al die factoren, de gemeente van Ichthus, kwetsbaar 

is en de komende jaren steeds kwetsbaarder zal zijn. De jaarlijkse 

krimp van het aantal pastorale eenheden wordt daarbij versterkt 

door de coronatijd, is onze inschatting. Er wordt nu rekening 

gehouden met een krimp van 452 p.e.’s in 2020, tot 281 p.e.’s in 

2025. Een achteruitgang van 9%, gebaseerd op de achteruitgang van 

het afgelopen jaar. We schatten in dat de achteruitgang daarna nog 

verder zal stijgen tot 10%. Dat betekent dat er in het jaar 2030 

166 p.e.’s zijn. Een kleine en daardoor meer kwetsbare gemeente 

dus.  

Het totaal aan activiteiten zal afnemen is de ervaring en 

verwachting, er zullen steeds minder mensen beschikbaar zijn om de 

activiteiten te dragen en organiseren.  

Datzelfde vooruitzicht geldt ook het bestuurlijke werk. De 

menskracht die inzetbaar is, zal steeds kleiner worden.  

De financiën laten een gelijke achteruitgang zien. De te 

verwachten tekorten zijn nu al aanzienlijk (het tekort op de 

begroting van 2021 is geraamd op 21.400 euro) en zullen bij 

ongewijzigd beleid steeds verder oplopen, waarbij de verwachting 

is dat in 2024 het pastoraat niet meer betaald kan worden. Op dit 

moment heeft Ichthus op basis van de gehanteerde verdeling (1 fte 

voor elke 750 p.e’s) al een overformatie.  

Het gebouw, dat door vele leden als zeer waardevol voor het 

gemeente-zijn wordt gezien, wordt al snel een te zware last voor 

de gemeente. Om daarop vooruit te grijpen, zijn er op dit moment 

gesprekken gaande met de CGK van Emmen, over gezamenlijk gebruik 

van Ichthus door beide gemeenten. Daarbij wordt gesproken over de 

optie van huren en kopen. Op deze manier zou de Ichthusgemeente, 

passend bij de ontwikkelingen, nog jaren gebruik kunnen maken van 

het gebouw Ichthus.  

Als het gaat om het laatste punt, het punt van een krachtige 

PGE/AK zijn we steeds meer tot de conclusie gekomen dat we zoveel 



mogelijk bestuurlijke taken bij de gemeente weg willen halen en 

willen overhevelen naar een sterke centrale Algemene Kerkenraad, 

die bestuurlijk verantwoordelijk wordt voor centraal beheer, 

financiën, gebouwen, organisatie en bestuur, predikanten en het 

komen tot een toekomstgerichte visie, en het sturen op de 

uitvoering daarvan. Alleen zo is het mogelijk dat de gemeente van 

Ichthus een vitale inhoudelijke gemeente kan blijven in de wijk, 

omdat op de hierboven geschetste inhoudelijke kant meer de focus 

gelegd kan worden, qua menskracht, energie en inzet. Een actieve 

betrokken wijkcommissie kan vooral bezig zijn met inhoudelijk 

gemeente-zijn in deze tijd.  

 

Een vijfde scenario 

Zo komen we tot de keuze van een vijfde scenario: een sterke, 

centrale Algemene Kerkenraad, gecombineerd met kleine 

(kern)gemeenten in de wijken. We verwachten dat tot 2025 in elke 

wijk nog wel een eigen vierplek is, maar dat daarna mogelijk 

kerkgebouwen afgestoten worden om te komen tot kleinschalige 

wijkgebonden vieringen of steeds meer een centrale vierplek in 

Emmen. In de wijken kunnen dan andersoortige kleinschalige 

kerkplekken opbloeien. Een weg die vele stappen kost die alleen 

begonnen kan worden als er een gezamenlijke koers gevaren kan 

worden. Dat zal gezien onze ervaring de afgelopen jaren nog niet 

zo makkelijk zijn, maar voor Ichthus onvermijdelijk. Samenwerking 

zoeken waar dat mogelijk is, is daarbij de komende jaren steeds 

belangrijker. Samen een koers bepalen en daarbij de bakens durven 

te verzetten om een vitale gemeente te zijn die verbindt en dient. 

Een mooie uitdaging! 

                                                                                                                             

Commissie toekomst Ichthus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


