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Opnieuw een nummer met een interessante
verscheidenheid aan informatieve artikelen. Neem de
tijd en lees het allemaal..Zie vooral de bijlage met
informatie over zaken, waarmee de Raad bezig is en
gaat....
Geen nieuwsbrief meer? Druk onderaan de pagina op
uitschrijven....

De indrukwekkende voorstelling
WACHTEN OP TRANSPORT van
Philip Mechanicus op dinsdag 2 mei
in de Grote Kerk.
De Synagoge Emmen organiseert in samenwerking met de commissie Geloof, Cultuur en Samenleving
van de Grote Kerk de voorstelling ‘Philip Mechanicus. Wachten op transport.’
Aan de hand van fragmenten uit zijn dagboek en brieven, brengt Elisabeth Oets een hommage aan haar
opa Philip Mechanicus (1889-1944). Zij heeft hem nooit gekend, maar hij leeft voort door zijn
indrukwekkende oorlogsdagboek ‘In Depot’ . Zij vertelt zijn levensverhaal vanuit haar eigen
familiegeschiedenis en perspectief. Een boeiend en aangrijpend verhaal van een selfmade man die zich,
geholpen door het opkomend socialisme, opwerkte uit bittere armoede tot een veelgeprezen, kritisch
journalist en chef buitenland van het Algemeen Handelsblad.
Hij reisde tussen 1929 en 1934 als een der weinigen naar de Sovjet Republiek om verslag te doen van
de socialistische heilstaat en bezocht in 1933 Palestina, om de immigratie van de eerste vervolgden uit
Duitsland te bestuderen.
De voorstelling in de Grote Kerk op 2 mei begint om 19.30 uur en de teohang is 7,50 euro

Ron van der Hout nieuwe bisschop voor
Groningen-Leeuwarden na 'hard
benoemingsspel'. De PG Emmen Zuid
wenst alle RK parochies in Z.O.Drenthe
veel geluk met hun nieuwe bisschop.
Paus Franciscus benoemt de Brabantse priester Ron van den Hout tot nieuwe bisschop van GroningenLeeuwarden. Zijn aanstelling verliep volgens het Nederlands Dagblad niet zonder slag of stoot. 'Het
benoemingsspel werd hard gespeeld.'
Het noordelijke bisdom zat al ruim een jaar zonder kerkhoofd nadat Gerard de Korte naar Den Bosch
vertrok om daar bisschop te worden. De 52-jarige Van den Hout is sinds 2012 als vicaris-generaal de
tweede man van dat bisdom. Daar was hij sinds de komst van De Korte diens rechterhand.
Nadere gegevens over de inwijding etc volgen nog.....

Van 6 t/m 13 mei is het weer Fairtrade week, die
eindigt met de World Fair Trade Day.
Mensen over de hele wereld pleiten deze dag voor eerlijke handel. Op dit moment is het programma
voor deze week nog niet bekend, maar er zal in elk geval elke dag iets te proeven zijn.
Dit is ook de zaterdag voor Moederdag en voor haar hebben we vazen, kaarsen, serviesgoed,
(h)eerlijke chocola en nog veel meer te koop.
Een cadeautip : Cotton Ball Lights. Deze lichtslingers zien er fantastisch uit en door indirect licht
maken ze elke ruimte in huis gezellig. Ze worden handgemaakt in Thailand. Eerst wordt er een
ballonnetje opgeblazen. Vervolgens wordt er garen om heen gedraaid. Dit garen wordt eerst door een
bakje met rijstlijm gehaald, waardoor het aan de ballonnetjes blijft plakken. Daarna wordt het aan een
droogrek in de zon gehangen. Na ongeveer vier uur zijn ze droog. De lengte van het lichtsnoer is
ongeveer 5 meter met 20 bollen, het snoer is doorzichtig en er zit een knipschakelaar aan.
Met een cadeau uit de wereldwinkel maak je niet alleen moeder, maar ook ondernemers in
ontwikkelingslanden blij .
Tot ziens in de Wereldwinkel aan de Hoofdstraat 74

Denkertjes
Mensen uit enkele kerken vroegen de laatste tijd 2 dingen:
a waarom heeft onze kerk geen brievenbus?
b Kun je vragen of kerken af en toe hun website een beetje " opschonen"?
Er staan vaak verouderde bericten op...
Nee dat geldt w.s. niet voor uw kerk, maar het kan toch waard zijn er even achter aan te gaan....

Dit is een interessante uitgave van de
plaatselijke Raad van Kerken en
Geloogsgemeenschappen. 26 kerken
stellen zich aan u voor met allerlei
interessante gegevens....
Gratis te krijgen door een mailtje te sturen naar baptist@hetnet.nl

V

.

Het Leger des Heils wint het 'Zulvern Doempie'
voor hun bijdrage aan armoedebestrijding.
Syrische vrouwengroep wint het 'Golden Doempie'
Syrische vrouwengroep uit Emmen heeft het Golden Doempie gewonnen. Naast een oorkonde krijgt de Syrische
vrouwengroep een bedrag van achtduizend euro. Het Zulvern Doempie ging naar het Leger des Heils en
het Dronzen Doempie naar Stichting Thuiskomen. Zij ontvangen een bedrag van vierduizend en drieduizend euro. Voor
Stichting Artiestengala Emmercompascuum was er nog een eervolle vermelding al waren ze liever met een paar centen
naar huis gegaan ald
us voorzitter Harm van Oosten.
Het was eerste keer dat in Emmen de verkiezing ‘t Emmer Doempie van ‘t jaor! werd georganiseerd. De gemeente Emmen
wil door middel van deze verkiezing maatschappelijke en/of vrijwilligersorganisaties die een goed initiatief hebben op het
gebied van armoedebestrijding belonen.

Jongeren werker gezocht voor de protestantse gemeente in
Emmen..
Iets voor U of een gezinslid????

I
De Protestantse Gemeente Emmen zoekt per 1 september 2017 een ondernemende en enthousiaste Jeugdwerker
(m/v) voor 20 uur per week.
Protestantse Gemeente Emmen
De Protestantse Gemeente Emmen met haar vijf wijkgemeenten is een veelkleurige geloofsgemeenschap.
Zij biedt een aantal verschillende concrete mogelijkheden voor ontmoeting, waar het woord van God, zoals dat in Jezus
Christus verschijnt, ontvangen en beleefd wordt. Zij wil zich hierdoor laten inspireren en vormen, het uitdragen in woord en
daad, als enkeling en als gemeenschap. In de hoop zo mensen van deze tijd te kunnen helpen hún verhalen, hún levens,
(hún weg met God) betekenis te geven.
Twee vragen houden de PG Emmen daarbij op dit moment in het bijzonder bezig.
(1) Op welke manier kan onze kerk nader aansluiten op de hedendaagse belevingswereld (van met name jongeren en
jongvolwassenen). Speciaal voor de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen zal er extra aandacht moeten komen.
Natuurlijk zal er voldoende aandacht moeten blijven voor de bestaande generaties.
(2) Op welke manier moet onze organisatie zich instellen op veranderingen die zich in de komende jaren naar verwachting
zullen voordoen.
Werkzaamheden
De jeugdwerker geeft wisselend vanuit een initiërende, uitvoerende, stimulerende en adviserende rol, samen met de
andere professionals en vrijwilligers, inhoud, verdieping en verbreding aan het jeugd- en jongerenwerk en aan de verbinding
met jonge gezinnen in de Protestantse Gemeente Emmen (PGE) door middel van:

•
•

Zoeken naar en het mede vormgeven van nieuwe vormen van jeugdwerk met name voor de doelgroep van 12 – 18
jaar en die passen en aansluiten bij de beleving en context van de hedendaagse jeugd.
Zoeken naar en het mede vormgeven van een programma voor de geloofsopvoeding thuis en nieuwe vormen van
vieren en kerk-zijn gericht op de betrokken jonge gezinnen en hun kinderen.

•

Het toerusten, ondersteunen en coachen van de vrijwilligers die actief zijn in het jeugdwerk.
Zondag 28 mei om 14.30 uur doet Ds. Vazquaz zijn intrede als predikant van de Chr. Geref. Kerk in Emmen

Fijn dat dezae gemeente weer over een predikant heeft,,
500 jaar Refo Emmen
Noteer al vast in uw agenda: zondag om 19.30 uur in de Vrijgemaakte Kerk aan de Roswinkelerweg een bijzondere
muziekavond.
Medewerking o.m. van de broer van Luther,Jan Smelink, Vocaal Ensemble Magnificat, Koper Ensemble uit
Zwolleen de organist Evert Zwart en nog veel mmer
De kosten zullen 10 euro p.p. bedragen.
Hou de berichtgeveing in de gaten....
i

•
•
•
•

De Centrale Jeugdraad van de PGE ondersteunen en adviseren bij het optimaliseren en implementeren van de
beleidsthema’s voor het jeugdwerk.
Als ‘gezicht’ van het jeugdwerk contacten onderhouden met algemene kerkenraad, wijkkerkenraden en andere
professionals binnen de PGE over wat er leeft onder de jeugd, jonge gezinnen en er gaande is in het jeugdwerk.
Informaties bij Ds. Gerben Kajim: g.c.kajim@hetnet.nl en zijn tel nr is 0591-546017

Bethelkerk aan de Sterrekamp
Zondag 28 mei om 14.30 uur doet Ds. Vazquez intrede als predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Emmen.

Fijn dat deze gemeente weer een predikant heeft,,

500 jaar Refo Emmen

Noteer al vast in uw agenda: vrijdag 29 september om 19.30 uur in de Vrijgemaakte Kerk aan de Roswinkelerweg een
bijzondere muziekavond.
Medewerking o.m. van de broer van Luther,Jan Smelink, Vocaal Ensemble Magnificat, Koper Ensemble uit Zwolle en de
organist Evert Zwart en nog veel mmer
De kosten zullen 10 euro p.p. bedragen.
Hou de berichtgeving in de gaten....
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