Uitgave van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen
nr 74 6e jaargang .Gaat opnieuw naar rond 850 mensen.....
Uitschrijven? Klik op uitschrijven onderaan deze brief....
Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail naar joopvanluit13@gmail.com
Artikelen overnemen? Mag met bronvermelding
Deze keer een brief met wat langere informatiepunten, maar daarom juist
ook interessant.
Mooie voorstellingen en een gratis Bijbel..
Veel leesplezier

Kerken bij elkaar:
Op 5 februari 2017 om 10.00 uur organiseert de Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen weer een Kerken bij Elkaar. Deze keer zijn
leden van andere kerken en geloofsgemeenschappen uitgenodigd
een viering bij te wonen van de Goede Herderparochie in de locatie
H. Pauluskerk, Weerdingerstraat 33.
Pastoor Buter leidt deze dienst. U bent allemaal hartelijk welkom!!!!

De joodse herkomst van het vierde evangelie

U bent van harte welkom in de synagoge op zondag 12 februari bij onze
gastspreker de heer Peter van ’t Riet.

Het vierde evangelie is bekend als het "Evangelie van Johannes" en het
wordt door velen beschouwd als een Hellenistisch en anti-joods geschrift. In
zijn boek, ‘Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus’ doet de heer Van ‘t
Riet verslag van zijn speurtocht naar de joodse herkomst van het vierde
evangelie. Hij laat zich daarbij leiden door de wijze van verhalen vertellen in
het Jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling. Op bijna alle
gebieden komt hij tot andere conclusies dan die welke gangbaar zijn voor
het vierde evangelie.

Het vierde evangelie blijkt niet geschreven door de apostel Johannes, maar
door aanhangers van Jezus' discipel Lazarus. Hij was de "discipel die Jezus
lief had". Vandaar de titel van dit boek: Het Evangelie uit het Leerhuis van
Lazarus. Lazarus stond op gespannen voet met de apostel Petrus.

Het leerhuis van Lazarus was zeer verwant aan de joodse beweging van de
Essenen, bekend van de Dode-Zeerollen bij Qumran. Net als bij de Essenen
is in het vierde evangelie de verhouding tot de offerdienst en het
tempelbestuur het centrale probleem. Vooral toen de tempel in het jaar 70
verwoest was en de offerdienst beëindigd, werd alom de vraag gesteld: wat
nu? In de levenswijze van Jezus heeft het leerhuis van Lazarus een
alternatief voor de verdwenen offerdienst gezien. Het navolgen van de
lijdende rechtvaardige ("het lam van God") brengt de Tora-getrouwe mens
dichter tot de EEUWIGE. Het kan de offerdienst vervangen in een tijd waarin
de tempel verwoest is.

Een interessante lezing over nieuwe ontwikkelingen in de interpretatie van
de evangeliën.

Zondag 12 februari
uur.

Synagoge Emmen, Julianastraat 27. Aanvang 15.00

Toegang € 7,50 inclusief drankje na afloop.

Bemoedigingsavond Evangelisch Werkverband

De werkgroep Evangelisch Werkverband Zuid-Oost-Drenthe organiseert
bijeenkomsten waarin de inspiratie met Gods Geest centraal staat. De
avonden beginnen met lofprijzing door het zingen van geestelijke liederen.
Daarna een toespraak over een thema.
Donderdag 23 februari is dat: ”de vrucht van de Geest”. De bijbel noemt
9 woorden die horen bij het werk van de Geest in ons karakter: liefde,
vreugde en vrede; geduld, vriendelijkheid en goedheid; geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. Hoe kan de Geest ons vervullen zodat
die vrucht in ons groeit?
Spreker is ds. Harry Klaassens, predikant in Erica.

Aansluitend is er een tijd van gebed en voorbede en kunnen mensen die dat
willen ook een persoonlijk gebed voor zich laten bidden.
De bijeenkomst worden gehouden in de protestantse kerk te Erica , aanvang
19.30.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie of thee drinken.
Adres: Protestantse kerk ’t Kruispunt, Heidebloemstraat 2, Erica.
Inlichtingen: ds. Harry Klaassens, tel. 521880. Of via het adres van de
werkgroep: EW.ZOD@outlook.com
Taizé reis in april

De PG Emmen-Zuid en de Baptisten Gemeente De Bron organiseren samen
een reis naar de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé in
Bourgondië (Frankrijk). Deelnemers moeten ten minste 16 jaar zijn.
Deelnemers boven de 30 jaar oud kunnen ook mee, maar voor hen is het
aantal plaatsen beperkt. De kosten bedragen voor jongeren van 16 tot en
met 29 jaar € 175,- en voor personen vanaf 30 jaar €200,-. Datum van
vertrek is woensdag 12 april om 21.00
uur. De aankomst weer in Emmen is op maandag 17 april.

Voor aanmelding of meer informatie kan er gemaild worden naar:
info@taizereis.nl.

De Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe
houdt op woensdag 22 februari om 19.30 uur in de Jozef Kerk aan de
Collardslaan2 a in Assen haar 2 jaarlijkse conferentie.
Het is een MUZIKALE conferentie n.a.v. het gegeven dat 500 jaar geleden
Luther een hervorming in de kerk begon.
We doen dat ( deels) zingend....
De theoloog Prof. Evert Jonker en de kerkmuicus Johan Gerkes zullen ons
aan het werk en aan het zingen zetten....
De toegang is gratis en u bent van harte welkom.

05-feb-2017 Aanvang: 15:00
Concert Kölner Vokalsolisten
Deze middag maken de Kölner Vokalsolisten opnieuw hun opwachting in de
Grote Kerk in Emmen. Ze traden al eens op tijdens de uitvoering van het
Stabat Mater van Wim Stoppelenburg samen met Josefine en Charlotte
Stoppelenburg en de pianisten Martijn en Stefan Blaak. Nu komen ze met
hun nieuwe programma naar Emmen.

Lezing Bas de Gaay Fortman

Datum: 07-feb-2017
Locatie: Grote Kerk, Schoolstraat 5, Emmen
Op uitnodiging van de Commissie Geloof, Cultuur en Samenleving zal prof.
dr. mr. Bas de Gaay Fortman op dinsdag 7 februari a.s. een lezing in de
Grote Kerk houden. De Gaay Fortman (1937) geniet met name bekendheid
door zijn rol in de Nederlandse politiek.
Tussen 1971 en 1990 was hij lid van de Tweede en Eerste Kamer voor de
PPR en later GroenLinks. Daarnaast heeft hij vele bestuursfuncties vervuld.
Tegenwoordig is dhr. De Gaay Fortman bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Ook gaat hij regelmatig voor in diensten van de
Protestantse Kerk in Nederland.
De Gaay Fortman komt naar Emmen om te spreken naar aanleiding van zijn
boek ‘Moreel erfgoed’. (Uitgave Prometheus, ook verkrijgbaar als e-book).
De ondertitel van dit recent verschenen boek luidt ‘Koers houden in een tijd
van ontwrichting’.
Aanvang van de lezing om 19.30 uur. Entree: € 5,-

Poëziemiddag met Jan de Korte

Februari: Luther 500 jaar protestant
Op donderdag 16 februari een poëziemiddag met Jan de Korte
De liederen van Luther
Of Maarten Luther een dichter was laten we hier in het midden, feit is dat taal, mensentaal,
heel belangrijk voor hem was. Zijn Bijbelvertaling heeft de ontwikkeling van de Duitse taal
beïnvloed en bevorderd, het gesprek was voor hem heel belangrijk en hij heeft veel
kerkliederen geschreven. Een aantal van die kerkliederen leggen we vanmiddag onder de
loep. Uiteraard bekijken en beluisteren we ook de muzikale aspecten. Van zijn liederen zijn er
ook een aantal in het nieuwe liedboek opgenomen, daar kunnen we dus samen ook iets van
zingen. De grootste musicus die iets deed met de teksten van Luther is ongetwijfeld Johan
Sebastiaan Bach, ook daarvan zullen we voorbeelden beluisteren.
Aanvang 14.30 uur in de Schepershof, Het Waal 400.

Concert Praise United Emmen 18 februari

Praise United Drenthe is een groot projectkoor van bijna 140 mensen onder de enthousiaste
leiding van zanger Martin Brand en pianist Henk Doest. De repetities zijn van start gegaan en
drie concerten met een uiteenlopend repertoire volgen in februari en maart in Emmen, Assen
en Hoogeveen!

Het eerste concert is in Emmen en vindt plaats in de Goede Herderkerk op zaterdag 18
februari, aanvang 19:30 uur. Kaartjes hiervoor kosten €5 en zijn nu al in de voorverkoop te
bestellen op www.at-tickets.nl.

De zogeheten Groene Bijbel, waar vorig jaar veel ophef over was, wordt gratis
weggegeven. Liefhebbers kunnen het boek online bestellen en betalen alleen de
verzendkosten

De Voorhof verkocht!
Afgelopen donderdagavond heeft de Algemene Kerkenraad een bieding op
het kerkgebouw De Voorhof en de pastorie besproken.
Besloten is om tot verkoop over te gaan.
Na 52 jaar zal de Voorhof op korte termijn een nieuwe bestemming krijgen.

500 jaar Protestant in Drenthe. Op
zondag 5 februari bijzondere
gebeurtenis in de Jacobuskerk in
Rolde.

30-01-2017

We gedenken dit jaar het 500e jubileum van de Reformatie. In de campagne
2017: 500 jaar protestant staan de vele kanten van het protestantisme
centraal. Tijdens de estafette 'Als een lopend vuur' komt elke maand een

ander thema aan bod, uitgewerkt door een van de provincies.
Het estafettestokje van de landelijke actie is nu in Drenthe belandt. Op zondag
5 februari bent u om 14.00 uur van harte welkom in de Jacobuskerk in Rolde
om daar deel te nemen aan de provinciale viering van 500 jaar Protestant. Het
thema is 'Protestantse Spiritualiteit' : hoe beleven wij ons geloof en hoe was
de Reformatie daarop van invloed?
lees verder
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