BIJ DE DIENSTEN
Zondag 8 mei gaat mw. Johanna Keim-de Wit, aanvang 09.00 uur.
De dienst op zondag 15 mei begint om 09.00 uur i.p.v. 10.30 uur. De
Christelijke Gereformeerde Kerk wil graag de dienst om 10.30 uur houden, zij
hebben een gemeentezondag. We hebben dan drie zondagen om 09.00 uur dienst,
t.w. zondag 8, 15 en 22 mei.
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag hebben we een gezamenlijke viering met de
Kapel in de Kapel, aanvang 10.00 uur, ds. Gerben Kajim gaat voor.
Op Zondag 29 mei gaat voor ds. Janneke de Valk-Boerma, in deze dienst vieren
we het Heilig Avondmaal.
De Pinksterviering van 5 juni zal zoals het er nu naar uitziet gezamenlijk
met PG Emmen- Zuid in de Opgang worden gevierd. In deze viering begroeten we
de nieuwe kerkelijk werker Heleen Hornstra, waarin zij ook wordt bevestigd.
In Ichthus is geen dienst op 1e Pinksterdag.
In de volgende Op weg volgt meer nieuws!
Allen van harte welkom in de diensten en met een hartelijke groet,
Ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma.

Uit de kerkenraad
Kerkelijk werker
In de vorige Op Weg stond informatie over de invulling vacature
predikantsplaats Emmen-Zuid. Inmiddels is Heleen Hornstra benoemd tot
kerkelijk werker en zij zal zondag 5 juni, 1e Pinksterdag bevestigd worden
in de dienst in de Opgang. Aanvang 10.00 uur. Dit is een gezamenlijke
dienst van de wijkgemeente Emmermeer en de wijkgemeente Emmen-Zuid.
In Ichthus is er dan geen dienst.
Uitbreiding Pastoraat in Emmermeer
In een extra kerkenraadsvergadering is gesproken over uitbreiding (ouderen
pastoraat), voor 0,5 fte kerkelijk werker en de beschikbare legaten
hiervoor te besteden. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.
Er is een verzoek ingediend bij de Algemene Kerkenraad om toestemming te
verlenen voor 0,5 fte kerkelijk werker. We hopen op een positief besluit.
(Inmiddels heeft de Algemene Kerkenraad toestemming gegeven om verdere
stappen te ondernemen om de kerkelijk werker voor 0,5 fte te benoemen).
Van de nieuwe kerkelijk werker wordt verwacht dat hij/zij in samenwerking
met het pastorale team zich inzet met name voor het bezoekwerk aan ouderen,
voorgaat in rouwdiensten en reguliere diensten.
We zullen u/jou op de hoogte houden over de nieuwe ontwikkelingen.
Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet,
Hennie Hendriks, scriba

Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de
kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, de woensdag na Pasen, bent u
iedere woensdagochtend vanaf 10.30 -11.30 uur van harte welkom, er is
koffie en thee met iets lekkers erbij.
We proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in
de Zeihuuvzaal beneden.
Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen
weer velen te mogen begroeten.

KOFFIE-OCHTENDEN
Elke woensdag van 10.30 uur -11.30 uur, kerkgebouw Ichthus,
iedereen is welkom

Hulp gevraagd voor deze koffie-ochtenden.
Vanaf woensdag 20 april worden er iedere woensdagmorgen weer koffie-ochtenden
georganiseerd. We vragen hiervoor per keer iemand die wil helpen: kopjes
klaarzetten en koffie schenken, en na afloop weer opruimen.
Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt of per mail naar
geawarringa@planet.nl

In Memoriam
Harmtien (Tiny) Feijen—Komduur
Op 26 maart overleed Tiny, sinds 4 april 2016 weduwe van Ab Feijen, 90 jaar
oud, in haar appartement in de Zuidermarke.
Tiny werd geboren in Rotterdam, groeide als enig kind op in
Bargercompascuum.
Ze was een ondeugend, ‘nuuver’ wicht met een ‘kurig’ gezicht, kon goed
leren, maar maakte liever plezier.
Toen ze bij de AKZO werkte leerde ze Ab Feijen kennen die haar mee uit
vroeg.
Het klikte, ze waren dol op elkaar, Ab verwende haar, droeg haar op handen.
Tiny was een nette, verzorgde, lieve, sociale vrouw met een eigen temparament
en een sterke eigen menig, die ze ook duidelijk uitte.
Doordat Ab vaak in het buitenland werkte kwam de opvoeding van hun vier
kinderen voornamelijk op haar neer.
Zij was het middelpunt van het gezin; een familiemens die lekker kon koken en
genoot als haar gezin bij elkaar was en leefde toe naar vakanties op haar
geliefde Ameland; ze was een allerliefste moeder, oma en super-oma.
Nadat Ab overleed miste ze hem enorm, ze bleef steeds naar hem zoeken.
We lazen woorden naar Psalm 139; over De Heer waarop Tiny vertrouwde en bij
wie wij haar nu geborgen mogen weten.
Mogen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die Tiny missen
zich getroost weten door elkaar en door de vele, dierbare herinneringen.
Johanna Keim-de Wit.
Meeleven
We ontvingen het bericht van overlijden van:
Dhr. Klaas Buwalda, geboren 31 oktober 1945 en overleden 7 april 2022.
Op de rouwkaart staat:
‘Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, waarvan God begin en
einde is’.
We wensen de familie van Klaas Buwalda veel sterkte en moed toe in deze
moeilijke tijd.
Namens de kerkenraad,
Hennie Hendriks-Niers, scriba

