December 2015 Nr 83. Er werden 850 ex van deze Nieuwsbrief verzonden.
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief? Graag voor 27 december naar joopvanluit@home.nl
Het volgende nummer verschijnt op 1 januari a.s .Geen nieuwsbrief meer? Tik op uitschrijven onderaan
deze pagina.

December... Maand van de verwachting..

Donkere dagen , maar het Licht overwint....
We hopen dat dit nummer ook weer wat licht bij u brengt...
Een keur aan informatie en artikelen van beveiliging tot opvang, van de Bijlmer tot Luther en van Kerst
tot Armoede..
Veel leesplezier.

Een Pelgrimage van vrede en gerechtigheid

In dit boekje is een echte pelgrimsroute langs bepaalde plekken in Emmen uitgezet. Plekken die
op het gebied van vrede en gerechtigheid een bepaalde geschiedenis hebben. Plekken waar
mensen gewoond en gewerkt hebben of daar nog wonen of werken. Bijzondere mensen? Nee,
juist niet. Het zijn hele gewone mensen, die om een of andere reden toch apart in onze
samenleving zijn gezet. Gewone mensen, die net als wij in vrede en gerechtigheid willen leven en
toch ….. zijn zij ongewild in de geschiedenis bijzonder geworden. Laten we daar telkens even bij
stil staan. Om de pelgrim op weg te helpen is op elke linker bladzijde van dit boekje een plek
weergegeven waar iets “bijzonders” is te zien. Op elke rechter bladzijde staat een korte tekst met
uitleg of een gedachte die de pelgrim hopelijk zal inspireren. Onderaan deze bladzijde staat ook
de richting aangegeven naar de volgende plek door middel van foto’s . De pelgrimage begint bij

het oorlogsmonument 1940 – 1945 op de Markt. De verder aangegeven route duurt ongeveer
twee uur maar hoeft zeker niet in één wandeling afgelegd te worden. Men kan de pelgrimage op
elk moment afbreken en op een later tijdstip vervolgen. Als de pelgrim eenmaal vertrouwd is
geraakt met deze manier van kijken en lopen, zal hij ontdekken dat er in Emmen nog veel meer
plekken zijn die op het gebied van vrede en gerechtigheid bijzonder zijn. Eigenlijk raakt de echte
pelgrim dus nooit uitgekeken.
Dit boekje is ook geschikt voor klassen uit het voortgezet onderwijs als project naar 4 en 5 mei.
Vanaf januari ligt dit boekje bij alle kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad en
in de bibliotheek, bij de VVV en in de Evangelische boekhandel U kunt het boekje gratis
meenemen!
Bij het secretariaat van de Raad zijn meerdere exemplaren te verkrijgen. ( baptist@hetnet.nl)

Rectificatie
Vorige keer noemden we de secretariaten van de verschllende kerken.
Emmen Oost kwam verkeerd in de brief te staan
Het juist adres is SCRIBAAT@PGEMMENOOST.NL

Stichting op `t Stee

Deze stichting vangt al jaren uitgeprocedeerde asielzoekers op. Veel al kunnen ze geen kant op, vaak
omdat ze niet terug gestuurd kunnen worden naar het land van herkomst.
Bijna 20 jonge mensen worden opgevangen, krijgen eten , drinken en zakgeld.
Tot voor kort werden ze opgevangen in de pastorie die behoorde bij de Voorhof aan de Statenweg.
Vanaf nu zijn ze gehuisvest in het voormalige inloophuis van het Leger des Heils.

40 stellingen na Luther.....

De PKN gemeente De Opgang in Emmen greep het Lutherjaar aan om gemeenteleden de mogelijkheid te
geven een stelling op een deur te schrijven die in de Kerk stond........
40 stellingen werden opgeschreven ( zie de bijlage).
De kerk gaat via groepen het komende jaar aan de gang om een aantal van die stellingen in het komende
jaar vorm te geven.
Idee voor uw gemeente?

Veiligheidsbeleid kerken

Na de vreselijke aanslagen op kerken, waar mensen samenkwamen voor de zondagse eredienst heeft de
Raad bekeken wat men kan doen.Maar ook in eigenland doen zich hele nare dingen voor...
Zie de bijlage die overgenomen is van de landelijke Raad van Kerken. Bespreek dat zo nodig in uw eigen
kerk( gemeenschap)

Oecumenisch Bulletin -interessant blad van de landelijke Raad
van Kerken.
De Raad van erken gaf in december van haar blad uit dat helemaal handelt over Europa.
Interessant:met onderwerpen als: Wat komt, wat verbindt, wat raakt en wat spreekt..
Abonnement via rvk@raadvankerken.nl

02-dec-2017 Aanvang: 10:00 uur...

Boekenmarkt in de Grote Kerk aan de schoolstraat 5
De reeds veelbesproken boekenmarkt in de Grote Kerk wordt weer georganiseerd.
De opbrengst van de boekenverkoop wordt weer besteed aan onderhoud en restauratie van het orgel.
Ook in de toekomst willen we dit waardevolle instrument graag in goede conditie houden.
Kom kijken e snuffelen naar bijzondere boeken en b.v. kinderstrips....

10 december Dag van de Rechten van de Mens.

Schrijfmarathon Amnesty International. Elk jaar rondom 10 december schrijven honderdduizenden
mensen wereldwijd brieven voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, gediscrimineerd
worden, gemarteld zijn of worden bedreigd.
U kunt meedoen tijdens de openingsuren:
In de bibliotheek van Emmen op 9 en 10 december
In de bibliotheek van Klazienaveen op 8 december
In de bibliotheek van Sleen op 8 december
Er staat een Amnesty-stand met kaarsen en kaarten in de bibliotheek van Emmen van 8 t/m 18 december
en in de bibliotheek van Sleen van 8 t/m 15 december.
En u bent daar van harte welkom om uw handtekning te zetten, kaarten te kopen en kennis te nemen
van het werk van Amnesty International

The Passion 2018 naar De Bijlmer
tv-visie.nl · 1 dag geleden
De achtste editie van The Passion vindt op 29 maart 2018 plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel,
dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te dienen.
Bekijk of u met anderen daarheen gaat om mee te lopen of te kijken

Zang en evangelisatiedienst

Zang- en Evangeliedienst Zondag 3 december a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de
Kapelstraat te Emmen. Met medewerking van het Chr. Mannenkoor ‘Steenwijk’ o.l.v. Marco Hoorn uit
Urk. Meditatie wordt verzorgd door Marjoor Sjaak van Hese uit Emmen. Organist: Wim Kramer. De dienst
begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

Interessante concerten rond ADVENT EN KERST
Kerstavondzangdienst
Dit jaar is er op Kerstavond, zondag 24 december 2017, een Kerstavondzangdienst in de Kapel. In
de dienst lezen we het kerstverhaal uit de bijbel, omlijst met liederen en een ‘gewoon’ kerstverhaal;
geen overdenking. Het ‘Christelijk Drents Mannenkoor’ verleent muzikale medewerking. Na afloop
is er warme chocomelk.
De kerstavondzangdienst is een gezamenlijke dienst Ichthus-Kapel en begint om 19:30 uur in de
Kapel. Van harte welkom.
9 december: Jubileum concert 65 jaar Emmens Mannenkoor i de Grote kerk om 20.00 uur.
Bijzonderheden: www.emmensmannenkoornl
17dec. Kerstconcert Kapelle Vocale In de Grote Kerk om 17.0 uur Zie www.kapellavocale.nl
23 dec Kerstconcert chr.manenkoor Vallerius met gemengd koor Amor Cantate uit Ten Boer.
Aanvang 20.00 uur. Zie www.mannekoorvalerius.nl
Bij alle bijeenkomsten bent u meer dan van harte welkom.....

Kerken bij elkaar

Leer een andere kerk kennen en ga op bezoek
Dat kan ook weer in 2018
U bent alvast hartelijk uitgenodigd op 11 maart naar de Hutkerk aan de Prinsen laan ( om 10 uur ) te
komen om de dienst mee te maken
In het najaar heet het Leger des Heils u graag welkom in haar gebouw aan de van Schaikweg.
Bijzonderheden van beide diensten in de komende nummers....Op voorhad meer dan van harte welkom....

Praktische handreiking

Voor ambtsdragers en (andere) vrijwilligers die in de plaatselijke situatie
met armoede te maken krijgen is er een praktische handreiking
gemaakt. Leden van raden van kerken en vrijwilligers van diaconale
organisaties kunnen veel gemak hebben van de uitgave bij de inzet
tegen armoede in Nederland. De titel van de brochure, die door het
knooppunt ... Lees verder>>

Vespers in de Kapel aan de Kapelstraat

Gespreksvesper
Een vesper is een avondgebed, en een gespreksvesper heeft als toegevoegd onderdeel
het onderlinge gesprek over de gelezen adventstekst.
Iedereen is welkom om hieraan mee te doen, op 7, 14 en 21 december van 19:3020:30 uur.
Locatie: Consistorie Kapel, Kapelstraat 63, Emmen
Meer info

Doet U mee aan een op te zetten cursus Hebreeuws in 2018?
Wie Hebreeuws kent, heeft rechtstreeks toegang tot een onuitputtelijke Bron: de Hebreeuwse Bijbel. Hoe
dichter bij de bron, hoe beter het water! Dat geldt voor elke brontekst, maar wel zeer in het bijzonder voor de
Hebreeuwse Bijbel, hét Unieke Meesterwerk uit de wereldliteratuur. Door vertaalemmertjes, hoe goed ook, gaat
veel van de kwaliteit en de smaak van dit Unieke Kunstwerk verloren. Niets gaat boven de oorspronkelijke
Hebreeuwse tekst!

In het voorjaar van 2018 wordt de Alephcursus voor
Bijbels Hebreeuws voor beginners bij voldoende
aanmeldingen aangeboden in Emmen.
De Alephcursus is een unieke methode om in zeer
korte tijd zoveel Hebreeuwse kennis op te doen, dat
men zelfstandig, onafhankelijk van geleerde
tussenpersonen, Bijbelwoord-studie kan doen.
Hebreeuws leren maakt mensen mondig.
Praktisch gezien betekent deze cursus acht
donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur op 25
januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april
en 8 mei. De locatie wordt nog nader bepaald.
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan alvast
een kijkje op www.studiehuisreshiet.nl. De cursus
kost €115,- per persoon. Het bijbehorende boek(niet
verplicht) kost € 29,50. Meer informatie en aanmelden via sjaak.vanhese@home.nl /en zijn telefoonnummer is 06
512 17 664

