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Ook in de zomer is er veel te
beleven!!

Openluchtdienst bij het begin van het
kerkelijk seizoen.

Elk jaar bij het begin van het kerkseizoen wordt er een
Openluchtdienst door de gezamenlijke PG kerken in Emmen
gehouden
Dit jaar op zondag 4 september op de voetbalvelden aan de
Roswinkelerweg
De dienst begint om10.30 uur.Samenzang, muzikale begeleiding,
een aansprekend onderwrp etc, maken deze diensten tot een
bijzondere bijeenkomst. Welkom dus...
Volg in de komende nummers de verdere berichten....

Weekendje naar een klooster?

Heel bijzonder, verdiepend, spannend en je komt er rijk vandaan.
In 2017 wordt er weer een dergelijk weekend gehouden in de
Onze Lieve Vrouwen Abdij te Oosterhout.
Meer weten ? Kijk op www.olvabdijoosterhout.nl.
De kosten bedragen rond de 80 euro. U kunt zich nu al opgeven
bij Joke Brederveld.
joke.brederveld@gmail.com tel. 222159

Cursus Theologie en Verdieping in Assen

Gemeenteleden kunnen deelnemen aan een driejarige cursus die in het
Markehuus aan de Scharmber 35 in Assen gegeven zal worden.
De cursus wordt gegeven op DINSDAGMORGEN

Informatie bijeenkomst dinsdagavond 30 augustus in het Markehuus
Meedoen of meer weten? Kijk op www.tvgassen.nl
Infomaties bij Aly Klaren tel 0599-234830 E mail: tvgassen@gmail.com

Full Colourdienst op zondag 10 juli in de
Grote Kerk
Voorafgaande aan het festival in het centrum van Emmen wordt er op
zondag 10 juli om 10.30 uur een Full colourdienst gehouden in de Grote
Kerk.
De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen organiseert
samen met De Grote Kerk deze dienst, waarin Ds. Menso Rappold hoopt
voor te gaan.U zult niet westerse muziek horen en het geheel wordt een
kleurrijke bijeenkomst
Hartelijk welkom dus

Rio de Janeiro in Ichthus en De Kapel

De protestantse gemeente de Kapel en Ichthus
houden deze zomer gezamenlijk een aantal
Olympische Diensten.
Als in de ene kerk dienst is is de
Welkom in de volgede diensten:
Zondag 17 juli
Kapel
Zondag 24 Jui
Ichthus
Zondag 31 Juli
Kapel
Zondag 7 augustus
Ichthus
Zondag 14 augustus
Kapel
Lafaber
Zondag 21 Augustus Ichthus
Zondag 28 augustus
Kapel

andere gesloten die zondag:
David en Samma
Prediker
Esther
Bytya( dochter Farao)
Elia en Elisa

Ds. G. Kajim
Ds.R.Wijnsma
Ds.G.Kajim
Ds.R.Wijnsma
Ds .R.C.E.

Paulus
Jona

Ds. W. de Groot
Ds.f.Sprenger

500 jaar Protestantisme.
Het jubileum van de Reformatie in
Nederland.

500 jaar geleden begon met de Reformatie in Duitsland een
vernieuwingsproces dat kerk en wereld fundamenteel heeft veranderd.

Hiervan was Maarten Luther zich nog niet bewust, toen hij zijn 95
stellingen op 31 oktober 1517 aan de deur van de Schlosskirche in
Wittenberg sloeg. Luther wilde de kerk van binnen uit veranderen. Hij
hekelde met name de aflaathandel binnen de Rooms–Katholieke kerk: als
kerklid kon je toen de vergeving van je zonden afkopen. Dat was volgens
Luther niet bijbels en sloeg nergens op. Zijn strijd om vernieuwing leidde
uiteindelijk tot de geboorte van een Protestantse kerk. Niet alleen in
Duitsland, maar in heel Europa breidde de Reformatie zich uit.
n 2017 gedenken wij het begin van de Reformatie 500 jaar geleden
evragen wij ons af hoe wij in het licht van dit jubileum vandaag kerk

willen zijn als Protestanten en hoe wij ons geloof beleven. In tal van
plaatselijke kerken zal in de komende maanden hiertoe iets georganiseerd
worden. Ook in Emmen zullen we dergelijke activiteiten ontplooien.
Hou de berichtgeving hieroverin de gaten In de komende nummers leest u
er meer over

Vakantie voor mensen met een licht verstandelijke beperking
In de zomermaanden kunnen mensen met een licht verstandelijke
beperking vakantie vieren in Vakantiehotel De Werelt in Lunteren en, voor
het eerst, in onze nieuwe vakantie-accommodatie Rooseveltpaviljoen in
Nieuw Hydepark in Doorn. Ook Oud & Nieuw kan men vieren in De Werelt.
Tijdens alle zes vakanties begeleiden onze ervaren vrijwilligers de
vakantiegasten tijdens de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de creatieve
workshops, het winkelen, een huifkartocht en fietsen. En tijdens de
avonden met muziek, zang en dans. Van de vakantiegasten wordt
verwacht dat zij zelfstandig (eventueel met rollator) binnenshuis kunnen
lopen, geen aangepaste hotelkamer nodig hebben en goed in een groep
kunnen functioneren. De vrijwilligers begeleiden bij de lichte persoonlijke
zorg en bij gebruik van medicatie.
Kent u mensen voor wie deze vakantie een aanrader is, wilt u hen dan
hierop wijzen? Voor meer informatie: Tel. (0318) 48 66 10,
info@hetvakantiebureau.nl en www.hetvakantiebureau.nl.

Veenkerk Klazienaveen- Noord open voor bezichtiging
Elke donderdagmiddag en zaterdagmiddag is de karakteristieke
Veenkerk aan het Scholtenskanaal Oostzijde 62 in Klazienaveen-Noord
voor bezoek en bezichtiging geopend.
Er zijn mensen aanwezig om u alles over deze kerk te vertellen.

Kapel open tijdens de Vlindermarkten
Komende zomer is de Kapel (Kapelstraat 63 in het centrum van Emmen)
tijdens de Vlindermarkten ’s middags twee uren open.
Voor stilte, bezichtiging, of een gesprek.
Er wordt een mini-tentoonstelling ingericht naar aanleiding van de
Olympische
Zomerdiensten met Ichthus. In een zomer vol zwoegende sporters kijken
we in zeven
gezamenlijke diensten naar zeven bijbelse ‘sporters’; meestal geen
winnaars, maar
wel mensen die gezwoegd hebben voor Gods nieuwe wereld. Dus ook
gemeenteleden zijn van harte welkom.

De kerk is open op dinsdag 5, 12, 19, 26 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus
van 14:0016:00 uur. Waard om er heen te gaan.....

