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Jaarbericht 2017 Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen
januari:
• Mevr. Hekman zal namens de Baptisten Gemeente “Het Baken” als waarnemer de
vergaderingen bezoeken.
• Er wordt 500 euro ter beschikking gesteld als bijdrage aan de film “Storm” in het
kader van 500 jaar Reformatie.
• De vieringen in de week van gebed voor de eenheid worden in Emmermeer,
Emmen – Zuid en Emmen – Oost goed bezocht.
februari:
• Kerken bij elkaar op 5 februari in de H. Pauluskerk.
• De kascontrolecommissie heeft de financiën in zeer goede orde bevonden zodat de
penningmeester decharge kan worden verleend.
maart:
• Een boeiend kennismakingsgesprek met mevr. Selma Kajim, geestelijk verzorger
Treant Care, regio Emmen. kort samengevat als: “Het leven bestaat uit zorg
geven en zorg ontvangen. Elk mens heeft deze 2 kanten in zijn of haar leven
nodig!”
• De heer de Vries meldt dat de majoors Koskamp ( oude bekenden in Emmen)
halverwege dit jaar de taken van de majoors van Hese overnemen. (Zij hebben
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt)
april:
•
De heer Grit is de nieuwe vertegenwoordiger van de PKN gemeente Emmermeer
(Ichthus).
• Vroeg op Pasen: Dit jaar was dit weer een succes. Er waren ongeveer 100
bezoekers. Het mooie is het interkerkelijke karakter. Veertien vertegenwoordigers
van diverse kerken en geloofsgemeenschappen namen een kandelaar in
ontvangst.
• Het Leger des Heils werd tweede bij de verkiezing van het Emmer Doempie. Ze
kreeg hiervoor 4000 euro.
mei:
•

De heer Baptist stopt met het schrijven van een column voor “Op Weg”, het
maandblad van de Protestantse Gemeente Emmen.
Voor de 2e keer is in zijn verhaal de helft weggelaten en in de rest van het
verhaal staan storende fouten. Hij heeft de redactie meegedeeld dat dit een
onwerkbare situatie voor hem is temeer omdat er niet ( of heel laat) over wordt
gecommuniceerd. In voorkomende gevallen zal de Raad zijn activiteiten wel
doorgeven ter publicatie.

• Aanpassing van het activiteitenplan zoals vastgesteld in februari
a. Welke activiteiten van de raad lopen goed en willen we behouden.

2016:

Vieringen in het kader van de week van gebed voor de eenheid. De
deelnemende kerken zijn enthousiast en de belangstelling prima. Er zijn nu
vieringen in Emmen – Zuid, Emmermeer en in Emmen – Oost. Wellicht zouden
er nog initiatieven kunnen worden ontwikkeld in Emmen – Centrum.
Vroeg op Pasen:
Een activiteit die met stip als heel goed wordt beschouwd.
Wereldgebedsdag: de werkgroep is gestopt en er worden geen vieringen meer
gehouden.
Kerken – bij - elkaar: op zich een goede zaak maar een punt van aandacht blijft
andere gemeenteleden hiervoor te enthousiasmeren.
Agapeviering: een bijzondere viering vooral ook nu de partners daar voor zijn
uitgenodigd. Zeer positief beoordeeld!
Full Colourdienst: de communicatie is niet altijd helder: vanuit de raad zijn nu 2
leden betrokken bij de contacten met de Grote Kerk waaronder ook de
Oecumenelezing valt. Deze leden zijn betrokken bij beide activiteiten en doen
verslag aan de Raad.
Bevorderen van contacten: kennismakingsgesprekken met nieuwe
voorgangers/pastores, eens per jaar met de stichting Op ’t Stee en eens per jaar
met het diaconaal samenwerkingsverband Dabar.
De jongerenactiviteit (de film :”Storm “) is door de Raad met €500 gesponsord.
Kerkenmarkt: hiervoor is geen animo.
b. Nieuwe/andere activiteiten
• Uitgave van een herdruk van “Kerken in Emmen”
• Publiceren van een boekje over Pelgrimage langs Stolpersteine en andere
monumenten in Emmen. Deze uitgave is voorbereid en uitgevoerd door een
drietal leden van de Raad. Voor het eerst is de wandeling gelopen door de
leden van de Raad en hun partners in combinatie met de Agapeviering op
210917.
c. Met welke kerken/geloofsgemeenschappen zou de raad zelf contact op kunnen
nemen voor een kennismakingsgesprek. Er worden een aantal genoemd en naar
aanleiding hiervan wordt besloten de Christelijk Gereformeerde Kerk met de
nieuwe predikant uit te nodigen en op een later moment eens met de Grote Kerk
te spreken over de onderlinge contacten en samenwerking. ( in het voorjaar van
2018)
september: er is in die maand geen “gewone”vergadering maar weer de inmiddels
traditionele Agapeviering , deze keer weer met partners. Voorafgaand aan deze viering
lopen de leden + hun partners de pelgrimagewandeling aan het hand van het nieuwe
boekje “Een pelgrimage van vrede en gerechtigheid”,
oktober:
Terugblik op:
• Gerardus Majellabedevaart:
De Raad was hierbij vertegenwoordigd en het was een boeiende gebeurtenis. Wel
jammer dat er zoveel in het Latijn werd gezongen en gesproken zodat niet alles
goed kon worden gevolgd.
• Oecumenelezing:
Een mooi gebeuren. De bisschop maakte een gedreven indruk en legde de nadruk
bij het oecumenegesprek op het starten vanuit de eigen principes.
De heren van Os en Nicolai zullen als afgevaardigden van de Raad naar de Grote
Kerk de communicatie aan de orde stellen.
• Boekje Pelgrimage is bijna klaar om gedrukt te worden:
De heer van Os neemt contact op met Stef Bos om hem toestemming te vragen
voor het opnemen van de tekst van een van zijn liederen.
• De heer Dukers neemt nog wat actuele foto’s op en corrigeert de tekst nog waar
nodig. Mevr. Schut vraagt een prijsopgave bij een bij haar bekende drukker.
• Kerken in Emmen.

•

Er is nog een behoorlijke voorraad: een ieder neemt nog een aantal exemplaren
mee en de heer Lubbers kijkt of er in de openbare gelegenheden ( bibliotheek,
VVV etc..) nog voldoende voorraad is.
Week van Gebed ( 21 – 28 januari 2018).
De materialen worden rondgedeeld. De viering in Emmen – Oost zal waarschijnlijk
niet doorgaan vanwege een TV – opname in de Gerardus Majellakerk.

november:
•
Hoe gedenken we in onze kerken en geloofsgemeenschappen hen die het
afgelopen jaar zijn overleden
Als ieder lid haar/zijn verhaal heeft verteld zal zij/hij dit schriftelijk vastleggen en aan
de secretaris doen toekomen. Zo kan er over dit onderwerp een brochure worden
gemaakt zoals dit ook is gedaan met de verhalen over de doop en het avondmaal/de
eucharistie.
• Er worden afspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe website, deze is qua
vorm en kleurzetting nogal gedateerd.
• Van het boekje “Pelgrimage” worden 1000 exemplaren gedrukt en verspreid onder
kerken, geloofsgemeenschappen, middelbare scholen en instellingen als
bibliotheek, evangelische boekhandel, v.v.v.
december:
Traditiegetrouw houdt de Raad een samenspreking met een afvaardiging van het bestuur
van de Stichting Op ’t Stee.
Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat we een positief en inspirerend 2017 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. Elke bijeenkomst begonnen we met het aansteken van een kaars als
symbool van het licht van onze Heer, gelovende in het licht dat terugkomt, de hoop die
niet sterven wil en de vrede die bij ons blijft!
J. Baptist, secr.

