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Met vreugde zenden we u de Nieuwsbrief . Deze keer iets
later... maar vol lezenswaardige artikelen
Ook deze Nieuwsbrief wordt aan 800 belangstellenden
gezonden.
Deze keer wat meer uitgebreide artikelen, die stuk voor stuk
zeer lezenswaard zijn.
Een heerlijke verscheidenheid aan artikelen...... Ga er maar
voor zitten
"Help mee, word collectant!"

evenals voorgaande jaren houdt het Leger des Heils in Nederland weer haar jaarlijkse collecte t.b.v. haar
maatschappelijke dienstverlening. ‘We zijn op zoek naar enthousiaste collectanten en of wijk-coördinatoren, die
zoveel mogelijk in hun eigen omgeving willen helpen’. Wilt u 1 of 2 uur van uw tijd besteden voor kwetsbare
mensen in uw eigen buurt? Collecteer dan mee! Bouw mee aan een socialer
Nederland.
De Collecteweek 2016 wordt gehouden van 27 november tot 3 december.
U krijgt:





een collectebus en adressen om te collecteren
alle materialen en informatie die u daarbij nodig hebt
een coördinator die al uw vragen kan beantwoorden

U geeft:





1 of 2 uur van uw tijd (collecteren is in één avondje gepiept!)
een belangrijke bijdrage aan sociaal werk in uw buurt, het Leger des Heils zorgt ervoor dat het geld
terechtkomt in de buurt waar u het ophaalt
een duidelijk signaal aan de mensen om u heen

Neem voor verdere informatie óf aanmelding contact op met Majoor J. van Hese, via email: sjaak.van.hese@legerdesheils.nl, website: www.korpsemmen.nl, telefoonnummer 61 55 66 (korpszaal
Emmen) of FB Leger des Heils: korps Emmen.

Welkom bij de volgende activiteiten:
03-11 19.30 uur Schepershof Meditatief schilderen met Luther aan het Waal
06-11 19.00 uur Kapel

Zang- en Evangeliedienst aan de Kapelstraat

15.00 uur Ichthus

Theatervoorstelling ‘Kom naar voren’ Meerstraat

15.00 uur Grote Kerk

Concert Jongenskoor Dzvinochok aan de schoolstraat

08-11 19.30 uur Opgang

Nieuws- en Actualiteiten Café aan de Mantingerbrink

13-11 19.30 uur Opgang

Filmavond Luther aan de Mantingerbrink

19-11 20.00 uur Grote Kerk

Benefietconcert voor de Grote Kerk aan de Schoolstraat

Leuke- en goede kledingwinkel
Ga eens kijken bij de kleding winkel van het Leger des Heils aan de Baander in Emmen. U slaagt er vast en zeker

Kees van der Zwaard speelt Alzh...enzo…
Een liefdevolle en intieme theatervoorstelling over Alzheimer.
Het aantal mensen met Alzheimer zal de komende jaren toenemen. Dat betekent onzekerheid,
ongerustheid en aanpassing van het leven van mensen met dementie, hun naasten en andere
belangstellenden. Professionals zullen ook meer en meer moeten inspelen op de veranderende
zorgbehoefte.
Kees van der Zwaard presenteert in zijn gevoelige, realistische en ook humoristische voorstelling, wat
dementie betekent voor alle betrokkenen. Hij neemt zijn publiek op respectvolle wijze mee op de
zoektocht naar herkenning, begrip en draagkracht.
Dit is dé mogelijkheid om geraakt te worden door de voorstelling van Kees. De voorstelling duurt een
uur. Na de pauze mogelijkheid tot stellen van vragen.
Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door comm. Geloof, Cultuur en Samenleving van de Grote

Kerk, het Alzheimer Café en Zorggroep Tangenborgh.
In de Grote Kerk op dinsdag 8 november. Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij.

Amuse. Zing, kijk, eet, praat en reis met Luther in het kader van 500 jaar Reformatie.
Eerste avond op 17 november in de Opgang aan de Mantingerbrink.Luther is een fascinerend man.
Theologisch en politiek een zwaargewicht, taalvirtuoos als schrijver en verteller, groot
polemist,muziekman,eersteklas rauwdouwer, familie man én altijd op reis, groot causeur aan tafel met
charmante, rücksichtsloze ensomsverwerpelijke opvattingen. Zijn prominente aanwezigheid in de
geschiedenis vormde het protestantsisme diepgaand.
Het markeringspunt bij uitstek: 31 oktober 1517 met stellig timmerwerk in Wittenberg. Alle aanleiding
voor een bezinnend feest: grote herdenkingen, symposia, veel boeken, tentoonstellingen, film etc.

Met het jaarprogramma ‘Amuse,
zijn, kijk, eet, praat en reis met
Luther’ wil de PG Emmen Zuid op
een bijzondere manier aandacht
schenken aan 500 jaar Luther en
Reformatie.
Luther was een groot eter en prater
aan tafel. Duizend bladzijden
‘tafelpraat’ zijn bewaard gebleven.
En die zullen in Emmen Zuid
gebruikt worden. Van obstipatie tot
de Drie-eenheid, alles komt aan
bod.
En hoe gaat men dat doen.
Gedurende het ‘Luther jaar’ van
oktober 2016 tot en met oktober
2017 gaat men maandelijks met
elkaar eten. Althans met de
mensen die dat willen. Tijdens het
eten en daarom heen praten men
over tal van zaken, zingt men of luistert men naar een bijzonder lied en worden gerechten gegeten uit de tijd dat
Luther leefde. En dat is vaak bijzondere en soms ook stevige kost. Er is bijvoorbeeld een recept
voo pannenkoeken met paardenbloemen of kip in kaneelsaus. Ook is er een recept voor suikertaart uit ‘Luthers
Küchengeheimnisse’.
Na de zomer kunnen we meer informatie geven over ‘Amuse’. Wat we wel al kunnen melden is dat de eerste
avond op donderdag 17 november is. Maar, zoals gezegd, meer informatie volgt. En de avonden zijn bedoeld voor
alle Emmenaren en dus niet alleen voor mensen uit Emmen Zuid. En als u meer wilt lezen kijk dan op de site van
de PKN:
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/campagnes/2017-500-jaar-protestant/Paginas/Amuse.aspx

BACHCANTATEVESPER GROTE KERK EMMEN
Zondag 13 november a.s. is er weer een Bachcantatevesper in de Grote Kerk te Emmen. Het Bachcantatekoor en
-orkest Emmen en solisten, o.l.v. dirigent Wim van den Brink, brengen Cantate BWV 89 "Was soll ich aus dir
machen, Ephraim?" ten gehore, met als openin
gskoor dat van Cantate BWV 115 "Mache dich, mein Geist, bereit". Cantate 89 werd voor het eerst uitgevoerd op
23 oktober 1723, Bachs eerste ambtsjaar in Leipzig. De evangelielezing voor die zondag (tevens het Leitmotiv
voor de Cantate) was Mattheus 18: 23-35, de gelijkenis van de ondankbare knecht, die na de kwijtschelding van
zijn (grote) schulden weigert de (kleine) schulden van een collega kwijt te schelden. Solisten zijn Martine
Salomons sopraan, Roelien van Wageningen alt en Frits Vugteveen bas. Johan Brouwer bespeelt het kistorgel,
Henk Stekelenburg het kerkorgel. Liturg is ds. Menso Rappoldt. Naast genoemde werken van Bach worden
uitgevoerd het "Sanctus, benedictus" van de Estse componist Urmas Sisas (1960-heden), het "Ave verum
corpus" van Charles Gounod en het Concerto Grosso opus 4-1 van de Duitse componist Johann Adolf Hasse (1699-

1783). De vesper begint om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is vrij. Wel wordt er tijdens
de dienst een collecte gehouden, ter bestrijding van de gemaakte kosten.

In 2017 in Leeuwarden op het Wilhelminaplein. Volg de berichtgeving...

