
Uit de kerkenraad. 

Gemeenteavond 

Op 22 juni is een gemeenteavond geweest. 

De voorzitter, Gea Dost, houdt een inleiding en informeert de gemeente over 

de voortgang van de gesprekken met de Christelijke Gereformeerde kerk dat 

resulteert in verkoop van het gebouw Ichthus, met dien verstande dat 

wijkgemeente ichthus vijf jaar gebruik kan maken van het gebouw ichthus. 

Met vier jaar vindt er weer een gesprek plaats of het mogelijk is de vijf 

jaar te verlengen. Het gebruik van het gebouw Ichthus door de wijkgemeente 

Ichthus is in het verkoopbedrag meegenomen. 

Vervolgens geeft Herman van der Kamp, kerkrentmeester, een Power Point 

Presentatie over de financiën en de terugloop van het aantal gemeenteleden 

van wijkgemeente Ichthus. Met het afnemen van het aantal leden neemt ook de 

opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans af. 

De wijkgemeente Ichthus kan in de toekomst zich niet permitteren een eigen 

kerkgebouw te onderhouden. 

Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. De vragen worden genoteerd 

en meegenomen in de vervolggesprekken.   

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen op deze avond of men kan instemmen 

om de gesprekken te vervolgen met de Christelijke Gereformeerde Kerk over 

de verkoop van het gebouw Ichthus en het gezamenlijk gebruik hiervan.  

Met handopsteking wordt gestemd en de aanwezigen stemmen unaniem in om de 

gesprekken van het traject te vervolgen.  

Vacature-Zuid.   

Dat raakt ook Ichthus, omdat onze predikant, ds. Gerben Kajim, werkzaam is 

in beide wijken. Het moderamen van Ichthus en Zuid hebben gesprekken over 

de invulling van de vacature in Zuid. We kijken wat we samen kunnen doen 

wat betreft de invulling van de vacature. We zullen de beide wijkgemeenten 

steeds informeren over het vervolg van de vacature.   

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede tijd toe.  

Met een hartelijke groet,  

Hennie Hendriks-Niers, scriba   

 

Bij de diensten. 

Zomervieringen Ichthus en Kapel 

De zomervieringen zijn weer begonnen.  

De eerste van de 7 diensten is geweest. Het thema is ‘Keuzes in de tijd’: 

Heeft de tijd ons ingehaald, of gaat de tijd opnieuw open? Is er geen tijd 

te verliezen, of is er tijd van leven? Tijd van de ziel, of tijd van de 

klok. 

Zie ook vorige Op Weg.  

Nog een overzicht van de overgebleven 6 vieringen:  

Op 18 juli gaat Rob Wijnsma voor in Ichthus 

Op 25 juli Johanna Keim in de Kapel 

Op  1 augustus Rob Wijnsma in  Ichthus  

Op  8 augustus Gerben Kajim in de Kapel 

Op 15 augustus Frouke van Wieren in Ichthus 

Op 22 augustus Janneke de Valk in de Kapel 

Iedereen is van harte welkom! 

Kijk naar de websites van beide kerken in verband met het aantal mensen dat 

aanwezig kan zijn en de mogelijkheden de dienst ook via geluid en/of beeld 

mee te maken.  

 

 

 

 



Een groet van beide predikanten. 

Wij wensen jullie/u een ontspannende zomer toe. Eén die beslist voor veel 

een andere zal zijn dan die van vorig jaar, met meer ontmoetingen en 

reismogelijkheden. Een tijd om op adem te komen, de kleuren en geuren van 

de aarde tot ons te nemen en meer mens te worden. Ons geliefd wetende door 

de Levende. 

Vakantie.  

Gerben Kajim en Janneke de Valk zijn met vakantie van: 

Gerben  12 juli-1 augustus 

Janneke 17 juli-8 augustus 

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks (tel. 

619774; email: scriba@ichthus-emmermeer.nl) 

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

 

Opleiding Geestelijke Begeleiding 

Het eerste jaar van de opleiding Geestelijke Begeleiding, die ik 

volg, zit erop. De laatste colleges voor de zomer zijn afgerond. 

Daarna zijn er nog twee werkstukken om te schrijven. Dat worden er 

dan totaal 8, maar liefst voor dit jaar. Niet alleen met pen en 

papier in de hand luisteren naar een docent (praktisch alle keren 

behalve in het begin, online), opschrijven, concentreren en er elke 

keer een eindstuk over schrijven.   

Het ene college is beslist boeiender dan de andere. Van het  

Weihnachtsoratorium van Bach tot de Psalmen, Augustinus, 

verschillende mystici van de 4e eeuw tot begin 20ste. Waar woorden, 

klanken, beelden worden gezocht om uiting te geven aan het geheim, 

het mysterie van het leven.  Over het besef hoe ik van alles wil 

beheersen, onder controle hebben en hoe ik toch ook meer en meer kan 

laten gaan, laten gebeuren, één worden met het grotere geheel, 

waardoor ik ruimer kan kijken. En dan zeg ik het in mijn eigen 

woorden en nog niet zoals ik het zou willen zeggen.  

Eén voorbeeld: Thomas van Kempen, een mysticus uit de 14e eeuw, 

(moderne devotie) vertelt dat hij meer van de boeren leert, die met 

hun handen in de aarde werken dan uit de boeken. Ik herinner me dat 

er in onze tuin een keer een struik die te oud en breed was moest 

afgezaagd worden, dat ik de kettingzaag vast greep en moed vatte met 

de struik aan de slag te gaan. Eerst vond ik het eng en heel zwaar, 

maar het lukte me. Het gaf voldoening, mijn handen te gebruiken, de 

takken vlogen overal heen. Ik ging er helemaal in op, vergat mijzelf 

die dit aan het doen was.   

En ook voel ik me aangespoord om helder te denken (wat lang niet 

altijd lukt, maar als het lukt is dat prachtig) over wat er mee 

bedoeld zou zijn met bijvoorbeeld wat ik lees in de ‘Navolging van 

Christus’ van deze Thomas? Hij schrijft dat we soms zo gericht zijn 

op oordelen van anderen, maar ook van jezelf en dat je dat zelf ook 

doet, van alles en iedereen wat vínden. Dat dat zó’n invloed kan 

hebben, dat het mij afhoudt van mijn eigen innerlijke stem of de 

stem van Christus, zoals hij dat noemt. In ruim een jaar waarin er 

van alles op ons afkomt, wat we beter wel en niet moeten doen, is 

het een kunst om contact te houden met die innerlijke stem. Die 

zorgt dat ik leef, beweeg, ook al voert hij me soms door het donker 

of maakt me onzeker, bang. En hoe kun je die stem die er op uit is, 



wat soms een klein vonkje lijkt, opdiepen, onderscheiden van stemmen 

die haar juist bedekken? 

Het is niet makkelijk uit te leggen wat er gebeurt in de opleiding. 

Het eerste jaar is vooral een meer bewust zijn van hoe ik kijk, 

luisteren naar wat mijn schaduw, mijn blokkades zijn, voor zover ik 

die al niet tegengekomen ben, open raken voor het licht dat ruimte 

schept. Het tweede jaar is meer gericht om anderen te begeleiden.  

Ik doe de opleiding samen met een groep van 10 vrouwen en 2 mannen, 

van allerlei leeftijden, begeleid door twee mensen, een man en een 

vrouw die deze opleiding eerder hebben gevolgd. We zouden elkaar één 

keer in de zoveel maanden fysiek treffen in een tweedaagse, maar 

helaas hebben we dat maar één keer gedaan, voor de rest via het 

computerscherm. Na de zomer zal ik vast meer vertellen, maar zo 

heeft u, heb jij een indruk van deze ontwikkeling. 

Ds. Janneke de Valk-Boerma 

 

 

Ontmoetingen in de zomerperiode, komt u in Ichthus op de koffie?  

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de 

kerk. En ook op een ochtend in de week gaan de deuren van Ichthus weer wijd 

open. Iedere woensdagmorgen in de maanden juli en augustus van 10:30 uur-

11:30 uur, schenken we koffie en thee met wat lekkers erbij.  

We zijn blij dat dit weer mogelijk is, maar we houden ons wel aan de regels 

die op dat moment nog gelden.  

Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting. 

Wilt U wel graag komen, maar heeft U geen vervoer, dan mag U de dag 

daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (06-80042845) Zij probeert dan 

iets te regelen. 

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen 

weer velen te mogen begroeten. 

ZOMER-KOFFIE-OCHTENDEN 

Elke woensdag in juli en augustus 

10:30 uur -11:30 uur, kerkgebouw Ichthus,  

 

 
 



In Memoriam  

Tonnie Poppema 

Op zaterdag 19 juni is overleden op de leeftijd van 85 jaar Tonnis (Tonnie) 

Poppema. Tonnie Poppema werd geboren in gemeente Onstwedde in een gezin van 

vier kinderen, met een vader die later fietsenmaker werd en een lieve 

moeder. Tijdens zijn jeugd trad het gezin toe tot het Leger des Heils. In 

zijn actieve sociale bewogenheid is dat altijd door blijven klinken. Tonnie 

was klein van stuk en stotterde, en nam zich in zijn jeugd voor dat niemand 

dingen voor hem regelde. Hij nam de regie over zijn leven op zijn eigen 

manier in handen, vol humor, positiviteit en relativeringsvermogen. Na de 

ambachtsschool kwam hij te werken bij de PTT, waar hij zijn vrouw Jantje 

leerde kennen. Samen kozen ze voor de Hervormde kerk en kregen ze drie 

kinderen en het gezin verhuisde naar Emmen. Tonnie was actief en energiek, 

en regelde heel veel voor de Zeihuuv en later Ichthus, en voor menig goed 

doel. Hij was een vader van verrassingen, soms best sturend, zorgzaam en 

met een groot hart. Hij was sportief en fietste, schaatste en liep heel 

veel. Vaak voor een goed doel. Zo heeft hij jarenlang actie gevoerd voor 

bijvoorbeeld de Soupkitchen en het werk van ds. Sitanya Pessi in Indonesië. 

Ook voor en met zijn kinderen en vooral kleinkinderen was hij actief en 

ondernemend. De laatste jaren zorgde hij voor zijn vrouw Jantje, tot hij 

zelf bericht kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij leefde en stierf in 

het vertrouwen op die God, waarover psalm 139 schrijft dat hij zijn hand op 

ons legt. Dat wensen wij ook Jantje, de kinderen, schoonkinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkind toe in deze tijd van afscheid en gemis. 

Ds. Gerben Kajim  

 


