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Jaarbericht 2015 van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.
Uitgangspunten en doelstelling van de plaatselijke raad:
A. Het houden van gezamenlijke bijeenkomsten en vieringen en het onderhouden van contacten
met elkaar.
B. Uitvoeren van taken ten dienste van de samenleving, waar mogelijk samen met andere
instellingen en organisaties.
C. Gezamenlijke bezinning op en studie rondom vragen van het christelijk geloof en
geloofspraktijk.
De uitgangspunten en doelstelling van de plaatselijke Raad van Kerken die we hierbij hanteren
zijn:
 De kerken, aangesloten bij de Raad ,willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de
gemeenschap van kerken en aan de samenleving.
 Zij doen dat vanuit het geloof in God de Schepper, wiens heil zichtbaar is geworden in
Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. Zij respecteren de uitwerking van
dit belijden in de onderscheiden kerkelijke tradities.
 Zij willen hun gemeenschappelijke roeping vervullen door:
o Het bevorderen van de samenwerking tussen de christelijke kerken in Emmen,
waar dat mogelijk is.
o Kennis te nemen van wat er leeft in de nationale en internationale oecumenische
beweging en aan de orde te stellen wat daarvan voor kerk en samenleving in
Emmen van belang is.
Samenstelling van de Raad op 31 december 2015:
* Baptisten gemeente De Bron
mw. E. Schut – Westhuis ( lid D.B.)
* Hutgemeenschap
de heer F. Dukers
* Leger des Heils
mevr. S. Mostert – van der Hoeven.
* Nieuw - Apostolische Kerk
de heer D. Lubbers ( lid D.B.)
* Goede Herder parochie:
Franciscuskerk
de heer H. van Os ( penningmeester)
Gerardus Majellakerk
vacature
Pauluskerk
de heer G. Sertons
* P.G.E Grote Kerk
de heer M. Nicolai
* PGE De Kapel
mevr. H. Zuidersma – Strijker
* PGE Emmermeer
de heer H. Schiere ( voorzitter)
* PGE Emmen - Oost
de heer J. Baptist ( secretaris)
* PGE Emmen - Zuid
de heer R. Smit Duijzentkunst
* Servisch Orthodoxe Kerk
vacature
De heer J . van Luit verzorgt de maandelijkse nieuwsbrief.
Chronologisch overzicht over 2015:
januari:
De Raad neemt afscheid van mevr. de Lange en mevr. van der Ruyt.
In Emmermeer, Emmen – Zuid en in Emmen - Oost worden gezamenlijke vieringen gehouden in
het kader van de week van gebed voor de eenheid.
Op de vergadering wordt het beleids – en activiteitenplan besproken met name het onderwerp:
“De kerk en de komende generatie” In deze eerste gespreksronde vertellen de leden van de Raad
een eigen verhaal over de binding met zijn/haar kerk/geloofsgemeenschap.
Mevr. Zuidersma en de heren van Luit, Smit Duijzentkunst en van Os vertegenwoordigen de Raad
bij een bijeenkomst van “Serve the City”
februari:
De Raad heeft een kennismakingsgesprek met ds. M. Rappoldt van de PGE Grote Kerk.

Mevr. Zuidersma is aanwezig bij het pastoraal beraad van de burgerlijke gemeente.
maart:
Viering in het kader van de Wereldgebedsdag, traditiegetrouw op de 1e vrijdag in maart.
De Raad spreekt verder over het beleids- activiteitenplan.
De heren Schiere en Sertons zijn namens de raad aanwezig bij de intrededienst van ds. J. de Valk
– Boerma en ds. G. Kajim in de PGE Emmermeer.
Het financieel verslag 2014 en de begroting voor 2015 worden vastgesteld en goedgekeurd.
april:
Vroeg – op - Pasenviering in en bij de Grote Kerk.
DE CGK en de Gereformeerde kerk ( vrijgemaakt) delen mee dat ze wel in contact willen blijven
met de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen zonder dat daar verplichtingen of
verwachtingen uit voortvloeien.
Kerken – bij – elkaar in de PGEmmen - Oost
mei:
De heren Schiere en Smit Duijzentkunst vertegenwoordigen de Raad bij het 25 - jarig
ambtsjubileum van ds. J. Fischer van de PGE Emmen – Zuid.
De paaswake wordt besproken evenals de mogelijkheden hierbij meer kerken en
geloofsgemeenschappen te betrekken.
De kerkenmarkt wordt afgeblazen.
vakantieperiode:
De heer van Os vertegenwoordigt de Raad bij de Gerardus Majellabedevaart.
De Raad werkt niet mee aan de Full Colourdienst vanwege onduidelijkheid over het wel of niet
doorgaan en de te korte voorbereidingsperiode.
september:
De Raad vergadert dit vergaderseizoen in het gebouw van het Leger des Heils.
Het vergaderseizoen wordt begonnen met een Agapeviering rondom het thema “Ons dagelijks
brood” Voor het eerst zijn de partners van de leden ook uitgenodigd en dat zal ook in de komende
jaren weer gebeuren.
Mevr. Zuidersma en de heer Lubbers zijn aanwezig bij het pastoraal beraad van de burgerlijke
gemeente.
oktober:
Er wordt een planning gemaakt voor het inhoudelijke gedeelte van de vergaderingen.
Er wordt een samenspreking gehouden over de toekomst van de Raad waarbij vragen als hoe
betrekken we onze eigen achterban en hoe komt de Raad in contact met andere kerken en
geloofsgemeenschappen aan de orde komen. Ook wordt er gebrainstormd over de toekomst van
de Raad.
De Raad neemt afscheid van de heer van Luit die zich vele jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt
voor de Raad met name wat betreft de P.R.
november:
Oecumenelezing met prof. Koffeman.
De Raad heeft een gesprek met ds. W. van Dommelen van het project “Geloven in Samenleven”
Het P.R. boekje “Kerken in Emmen”zal worden herdrukt.
december:
De Raad heeft een gesprek met een afvaardiging van het bestuur van de stichting Op ’t Stee.
Er wordt een brief ter bemoediging gestuurd naar die kerken en geloofsgemeenschappen die zich
intensief bezig houden met de opvang van vluchtelingen op het station.
Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat we een positief en inspirerend 2015 hebben gehad:
een jaar waarin we veel konden delen: samen bidden, samen spreken, samen vieren, samen
zingen, samen organiseren op basis van respect voor elkaar in het geloof in dezelfde Heer:
vertrouwend op Zijn beloften en op hoop van Zijn zegen.
J. Baptist, secr.

