Dit is nr 68 .... augustus
2016 6e jaargang
OPNIEUW EEN NUMMER MET VEEL INFORMATIE....
LEES OVER DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD, DE
OPENLUCHTBIJEENKOMST VAN DE PGE,
De komende oecumenelezing, rommelen in de kerk, een groene
Bijbel en een nieuwe musical
Leuke activiteiten in september ( start seizoen ) te melden? Geef
het ons door..
joopvanluit@home.nl en u bent verzekerd van een mooi plaatsje en hopenlijk
een brede respons....

OPENLUCHTDIENST PG EMMEN 2016
4 september om 10.30 uur op het Drenthina Sportpark aan de
Roswinkelerweg

Thema: ZIEN EN GEZIEN WORDEN

Medewerking van Laus DEO
Na afloop koffie en versnaperingen.
Bij slechtweer in Ichthus aan de Walstraat.
Zeer hartelijk welkom
NB Alle PG kerken in Emmen zijn die zondag gesloten.....

OECUMENELEZING 2016

Deze keer een wat andere opzet..
De oecumene lezing zal gehouden worden op dinsdagavond 20
september om 19.30 uur in de Grote Kerk.
Menso Rappoldt ( predikant van de Grote Kerk) en Elles
Schut- Westhuis ( voorzitter van de Raad van Kerken) zullen Joop
van Luit interviewen over zijn leven , zijn werk bij de kerken in
binnen - en buitenland en met hem in gesprek gaan over tal van
andere onderwerpen.
Het gaat deze avond vooral ook over uw inbreng.Deelnemers
worden intensief betrokken bij de discussie.
Daarom van harte welkom...
ORGELCONCERTEN IN DE GROTE KERK

Deze zomer worden er verschillende orgelconcerten in de Grote Kerk gehouden. Zeer
bekende organisten bespelen het mooie orgel in deze kerk.
Zaterdag 6 augustus om 15.00 uur : Wtse Meinardi uit Assen
Zaterdag 13 augustus om 15.00 uur : Wim Opgelder uir Zuidlaren
Zaterdag 20 augustus om 15.00 uur : Egbert Schoenmaker uit Emlichheim ( D)
Dit zijn inloop concerten met gratis toegang. Een vrije gift is heel hartelijk welkom

ROMMELEN IN DE MARGE OF IN DE KERK

Maar liefst 2 rommelmarkten worden er gehouden Kom en sla uw slag....
Zaterdag 20 augustus van 9 tot 13.00 uur rond Ichthus aan de Meerstraat.
Veel leuke en mooie dingen en voor een natje ne een droogje wordt ruim gezorgd
In en rond de Kapel kunt U terecht op 10 september tot rond 14.00 uur
Ook hier veel "hebbedingetjes"

GROENE BIJBEL

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt dit najaar de eerste Groene Bijbel
uit, dat is de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) waarin teksten over natuur en
duurzaamheid groen gemarkeerd zijn. Op vrijdag 3 juni heeft het NBG de
voorpublicatie gepresenteerd op het GroenGelovig-congres van de
ChristenUnie.
Voor steeds meer christenen betekent geloven ook: nadenken over
duurzaamheid en milieu. Daarom ontwikkelt het Nederlands
Bijbelgenootschap de Groene Bijbel, een oecumenische uitgave van de NBV.
Directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘In de Bijbel wordt de mens opgeroepen om
goed met de schepping om te gaan. Met deze uitgave benadrukken we dit
thema, dat in deze tijd steeds belangrijker wordt.’

Clubwerk voor jongeren in Emmen Zuid zoekt reserve leiding
Er zijn nog steeds veel jongeren die dankbaar gebruik maken van de
clubmogelijkheden die de kerken bieden
In De Rietlanden en in de Opgang zijn een aantal kinderclubs actief.Veel
creativiteit, leuke programma s etc
Maar...het voortbestaan van de clubs is in gevaar door gebrek aan
reserve leiding
Daarom een verzoek: Kent u mensen die helpen willen om leiding willen
geven aan een jeugdclub van de kerk?
Neem dan contact op met Jenne Olijve. E mail: Jenneolijve@gmail.com

Ichthus Emmermeer » Startavond van de Musical ‘Op zoek naar
Judas’.














Hoe deze informatieavond er verder zal gaan uitzien blijft nog even
open
Graag zouden wij willen benadrukken dat jongeren van harte welkom
zijn.
Heb je net als wij weer zin om samen met vele anderen aan deze
musical mee te doen, kom dan op, donderdag 1 september 2016 om
19.30 uur, naar de Ichthuskerk aan de Walstraat 21 Emmen.
Wij als commissie zijn bij de presentatie in Amersfoort geweest en
kunnen zeggen er weer iets moois op papier is gezet.
Naast het toneelspel zal er veel gezongen gaan worden.
In de Musical komt niet alleen Judas aan bod maar ook zijn relatie met
Jezus en de andere discipelen komen uitgebreid aanbod.
Gerard van Midden en Gerard van Amstel zijn er weer in geslaagd om
een prachtige musical in elkaar te zetten waarbij dieper wordt
ingegaan op de persoon van Judas.
In deze musical komen diverse vragen aanbod over wie was nu Judas?
Als Oecumenische Musical commissie Emmen zijn we verheugd dat we
op donderdag 1 september a.s. kunnen gaan starten met de nieuwe
musical ‘Op zoek naar Judas’.
Meer weten? Mail naar: edmar-b@ziggo.nl

Tekst voor het komende nummer....
Graag voor 28 augustus toezenden aan :
Joopvanluit@home.nl
Het september nummer verschijnt 1 september on
een oplage van 830 stuks......

