Nr 66
september 2016 .
Van dit nummer zijn 820 exemplaren verzonden..
September startmaand.Daarom een uitgave met een schat
aan informatie.
Tal van activiteiten beginnnen weer. Zoveel activiteiten dat
een keuze moeilijk kan worden..
Maar er is altijd wel informatie voor u bij..
Zonder u zal het altijd minder zijn.... Kom dus....

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

Thema: ZIEN EN GEZIEN WORDEN
Medewerking van Laus DEO
Na afloop koffie en versnaperingen.

Bij slecht weer 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...

Kerkdiensten in een aantal zorgcentra
waar u hartelijk welkom bent








Het Scheperziekenhuis, elke zondag om 10.15 uur
De Bleerinck, elke zondag om 11.00 uur
De Zuidermarke, elke vrijdag om 19.00 uur
De Oostermarke, om de 2 weken op vrijdag om 19.00
uur
De Holdert, bijna elke week op de woensdag om 19.00
uur
De Horst, elke vrijdag om 19.00 uur
Heidehiem, maandelijks, op de dinsdag om 14.30 uur

Gerommel in de Zuiderkerk Nieuw Amsterdam.

Dit jaar worden de rommelmarkten gehouden op zaterdag
17 en 24 september op het terrein van de Zuiderkerk in
Nieuw Amsterdam.
Wij hopen weer op veel publiek, enthousiaste verkopers,
mooi weer en veel goed verkoopbare spullen, zodat de
markt weer een groot succes zal worden. Op zaterdag 10
september is de haaldag en kunt u bruikbare/verkoopbare
spullen voor 9.00 uur aan de straat zetten, waarna ze
worden opgehaald. Hebt u bruikbare spullen waar u voor
de haaldag vanaf wilt of hebt u nog vragen, dan kunt u
bellen met tel.nr. 552003 of 553567. Op de markt kunt u
terecht voor goede tweedehands spullen, tevens is er een
kleding en boekenmarkt. Ook de hamburgerkraam is weer
aanwezig en de keuken serveert koffie met koek, thee of
frisdrank, een broodje ham of kaas, en een heerlijke snert.
De opbrengst van de markt is bestemd voor onderhoud van
het kerkgebouw.

Rommelen rond de Kapel

Op 10 september tot 14.00 uur is er een rommelmarkt
rond de Kapel aan de Kapelstraat
Sla uw slag...... Er is altijd wel wat bij wat u nou net nodig
heeft

Zang- en Evangeliedienst

Zondag 4 september a.s. om 19.00 uur is er een Zang- en
Evangeliedienst in de Kapel te Emmen. Medewerking door
de Chr.Zanggroep Fundament uit Klazienaveen o.l.v. Jan
Timmerman. Meditatie wordt verzorgd door Ds. A. de Vries
uit Veendam. Organist: Reint Elling. Van harte welkom.

Kerken in Emmen:
Het boekje “Kerken in Emmen” een uitgave van de
Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te
Emmen is aan zijn 2e druk toe!

24 kerken en geloofsgemeenschappen presenteren
zich in dit boekje en binnenkort zal deze van de
persen rollen!!
HOU DE BERICHTGEVING IN DE GATEN..........

Open monumentendag 10 september a.s.

DE GROTE KERK, DE KAPEL EN DE Synagoge zijn geopend
tijdens de Open
Monumentendag op zaterdag 10 september.
Leuke mogelijkheid om die kerken te bekijken en uitleg te
krijgen.
Ook de synagoge aan de Julianastraat nr. 27 is van 13.0017.00 uur vrij toegankelijk.
Kom de nieuwe vitrine en de vernieuwde entree
bewonderen.

Ook is aanwezig Lien Braaf die deze middag bijzondere
voorwerpen uit haar winkel verkoopt : zilveren sieraden,
joodse kunst, bijzondere gebruiksvoorwerpen.

Toerustingsavonden Evangelisch Werkverband
Zuidoost Drenthe
Ook dit seizoen organiseren we weer toerustingsavonden.
Dit maal met als thema “Het werk van de Heilige Geest”.
De vorm van deze avonden bestaat uit lofprijzing door
muziek en zang, gevolgd door een toespraak. Aansluitend
is er tijd voor gebed. Dit kan door middel van persoonlijke
voorbede bij een gebedsteam of door het inleveren van een
voorbedebriefje.
Wat/waar/wanneer?
Alle toerustingsavonden worden gehouden in de
Protestantse Kerk ’t Kruispunt,
Heidebloemstraat 2 te Erica. Steeds op de laatste
donderdag van de maand.
Om 19.30 uur begint het programma. Daarna (rond
20.45 uur) is er koffie/thee en gelegenheid om na te
praten.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Joke Bartelds
– Toren op orgel en piano.
Opgeven/kosten?
Opgeven is niet nodig; er wordt een collecte gehouden voor
de onkosten.
Wanneer?
In het najaar van 2016 worden er drie avonden
georganiseerd:


Datum
Thema

: 29 september 2016
: De Heilige Geest als Trooster

Spreker




: Gea Staal

Datum
: 27 oktober 2016
Thema : De Geest als Gids en de uitingen van de
Geest
Spreker : Henk Schiere
Datum
: 24 november 2016
Thema :
De Geest en de andere geesten
Spreker : Hillie Klein

Van harte welkom!
Contact?
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Ds. Harry Klaassens (voorzitter), khwklaassens@gmail.com
(tel 0591 52 18 80);
Hennie Haan - de Braal, Hillie Klein, Erika van der Laan,
Anita van der Plank (PR), Henk Schiere & Gea Staal
Inlichtingen en contact via het e-mailadres van de
werkgroep: EW.ZOD@outlook.com
Domine en koopman
Op 25 september om 11 uur in de Grote kerk een
bijzondere dienst, waaraan Bert Vastenburg zijn
medewerking zal geven in de serie Predikant en Domine.
Heel hartelijk welkom...

