Nieuwsbrief nr. 66 - 2016
En opnieuw een Nieuwsbrief van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen
Emmen.
Deze keer veel aandacht voor de kerken die vertegenwoordigd zijn in de Raad.
U bent meer dan van harte welkom in deze kerken.

Kerken bij Elkaar

U bent heel hartelijk welkom in de volgende Kerken bij Elkaar op

Opgang aan de Mantingerbrink Voorganger is

5 juni in de

Ds. Jan Fischer en de dienst begint om

10.00 uur.
De Raad organiseert zo n 2 x per jaar een Kerken bij Elkaar. Doel is nader kennis te maken
met een kerk, waar je niet altijd komt. Inspirerend en vernieuwend.

Vaak is het een "eyeopener" om te zien hoe in een andere kerk de dienst gevierd en beleefd
wordt Ook hier is er natuurlijk weer koffie na afloop en ruimte om met anderen te
praten...Doe het maar eens...

Behoefte aan vrijwilligers Leger des Heils
In het Boshuis te Emmen is dringend behoefte aan vrijwilligers.
Het meest behoefte is er aan mensen die anderen willen begeleiden bij het koken. Recepten
en alle ingrediënten zijn aanwezig, maar hoe krijg je het eten op tafel? Wie zou hier in willen
begeleiden op een dag in de week of 1x in de veertien dagen. Het is heel dankbaar werk is,
waarbij u een hele nieuwe vorm van samenleven leert kennen. Zelf mag u gratis mee eten.
Het kost u tijd van 15.30 tot 18.30 uur. U kunt contact opnemen met Randa Verweij, tel: 0644619189, email: randaverweij@hetnet.nl of met de leidinggevende van het Boshuis te
Emmen Jeroen Pots, tel: 06-30053776, email: jeroen.pots@legerdesheils.nl
Het zou geweldig zijn als er een reactie komt.
Zie ook de website www.werken.legerdesheils.nl

Kerken in Emmen
De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen telt 12 leden. Hieronder een overzicht van
die kerken met adressen en aanvangstijden van de diensten.
U bent in alle kerken heel hartelik welkom

Grote Kerk
Parochie

De Kapel

Goede Herder

Prot.gemeente Emmen-Centrum
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Fransiscus Kerk

Schoolstraat 6
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website
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Vieringen: zie

Laatste zondag 11.00 uur
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In Juli 2 x per maand.
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10.00 uur
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In Juli 2x per maand
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Nieuw Apostolische Kerk

De Opgang Emmen
Prot.Gemeente Emmen-Zuid

De Schepershof
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Zondags 10.00 uur
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Geraldus Marjella-Emmen

Baptisten De Bron-Emmen

Splitting 142

RKParochie de Goede Herder

Hesselterbrink 2

Diensten

Vieringen: zie website

Diensten

Zondags om 10.00 uur

www.rkemmen-erica.nl

Zondag 9.30 uur

Leger des Heils -Emmen
Van Schaikweg 45-49

Zondag 26 Juni

` Wees barmharig als de Vader`

Op deze zondag wordt de Gerardus Marjella Bedevaart gehouden.
Deze bedevaart wordt georganiseerd door de Goede Herder Parochie en
vindt plaats aan de RK. Kerk aan de Splitting 142 te Emmen.
Programma :10.30 uur een plechtig gezongen Hoogmis
11.45 uur secramentsprocessie
12.45 uur ontmoeting en samenzijn
Heel hartelijk welkom bij deze bijzondere activiteit

Om alvast te noteren.....
Op zondag 4 september zal er weer een gezamenlijke dienst ( uitgaande
van de PKN kerken in Emmen) als startzondag gehouden worden op de
sportvelden aan de Roswinkelerweg.
Noteer die datum....
Het zijn steeds zeer heel aparte en zinvolle bijeenkomsten..

Contactavond Contactpunt
Mantelzorg Oost
Mantelzorgers worden uitgenodigd om deel te nemen aan nieuwe
activiteiten. Ontspanning in een andere omgeving kan nieuwe energie
geven.
Op 7 juni is er een contactavond mantelzorg in De Schans. De avond

begint om 19.00 uur met een inloop van 18.30 uur. Het is een
informerende avond met aandacht voor uw eigen verhaal. Laat even
weten of u komt.
Aanmelding voor alle activiteiten mantelzorgemmenoost@gmail.com of
via telefoon 06-42490388 van maandag tot en met donderdag. Meer
informatie kunt u bekijken in de hal van de kerk aan de informatiebalie.

JUST FUN!!! is het thema van de grote SOOS de op
vrijdag 10 juni in @hvn in de Opgang wordt
gehouden
Op vrijdag 10 juni is het weer zover. Er is dan weer SOOS voor alle
jongeren in Emmen Zuid. In @hvn in de Opgang aan de Mantingerbrink.
Het thema deze keer is JUST FUN !!!. Dat moet dus wel heel erg leuk en
gezellig gaan worden.
De groepen 3, 4 en 5 hebben SOOS van 18.45 tot 19.45 uur, de groepen
6, 7 en 8 van 19.45 tot 21.00 uur en alle tieners vanaf 21.00 uur. En hoe
lang dat gaat duren is onbekend....
De entree bedraagt € 1,00 en consumpties kosten 50 cent. Dus dat valt
mee. En neem vooral je vrienden en vriendinnen mee !

