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We bieden u met vreugde deze Nieuwsbrief aan.
Een aantal zeer verschillende-en veelkleurige berichten, maar waard om
gelezen te worden.Zie in het bijzonder de nieuwe ledenlijst van de Raad.
Geen Nieuwsbrief meer? Druk op uitschrijven onderaan de pagina
Nieuwsbrief ook voor anderen?
Zend ons een mailtje ( joopvanluit13@gmail.com) en uw contact krijgt de
nieuwsbrief maandelijks gratis toegezonden
Bisschop houdt Oecumene lezing

Nieuwe bisschop van Groningen en Friesland houdt de oecumene lezing voor de Raad
van Kerken in Emmen.
Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Emmen samen met de Grote Kerk in Emmen de
oecumene lezing
Deze keer kot de nieuwe bisschop van Groningen, Drenhe en Frieland Mgr.Dr.C.F.M. van den
Hout op dinsdagavond 26 september `s avonds naar de Grote Kerk om de oecumene lezing te
houden.Een uitgesproken mogelijkheid om met de nieuwe bisschop kennis te maken en kennis te
nemen van de voortgang in de Oecumene. Houdt de berichten in de gaten...

Zondag 25 Juni Geraldus Majella Bedevaart

Elk jaar een heel bijzondere beleving . Zou u eens moeten meemaken.....
Zondag 25 Juni om 10.30 uur plechtig gezongen Hoogmis met als hoofdcelebrant Mgr. van der
Hout, de nieuwe bisschop .
Om 11.45 uur begint de sacramentsprocessie. Om 12.45 uur ontmoeting en gezellig samenzijn.
Welkom bij de Heilige Gerardus Majella Kerk aan de Splitting 142 in Emmen.

Gospelkoor Share biedt zich aan voor een dienst vullend
programma!

Rondom één thema zal Gospelkoor Share liederen ten gehore brengen waarbij de gebruikelijke
kerkelijke orde van dienst wordt gevolgd. Naast liederen zijn er gebeden/gedichten, lezingen en
een kort drama (5 min.) als meditatie moment, eveneens verzorgd door Gospelkoor Share.
De aanwezige beamer zal ingezet worden om de teksten van refreinen te projecteren, zodat
meegezongen kan worden door de aanwezigen en er een vertaling verschijnt bij Engelstalige
liederen. Ook zorgen we voor de nodige aankleding van het podium en overleggen we over het
gebruik van eventuele extra verlichting.
Dit programma heeft als thema:
‘Enter Into His Gates’
Dit is te vertalen als
“Loop maar door, de deur is open”
Dus wilt u in uw kerk een keer heel wat anders? En toch een dienst vullend programma?
Gospelkoor Share stelt zich voor deze thema dienst beschikbaar tussen het eerste weekend van
december 2017 en het laatste weekend van januari 2018. Dit kan zowel een ochtend als een
namiddag/avond betreffen.
Voor vragen of een boeking, neem gerust contact op met Share via de mail:
gospelkoorshare@gmail.com t.a.v. Jannetta Deen.
www.share-the-gospel.nl
.
Gezocht:

Zangers, zangeressen en muzikanten
Gospelkoor Share uit Emmen zoekt voor haar thema uitvoering
“Enter into his gates”
mensen die het leuk vinden om zich tijdelijk te verbinden, speciaal voor deze uitvoering.
Repetities in september, oktober en november. Uitvoering december ‘17/januari’18
Onder leiding van Eveline Bloemendaal studeren we de liederen in, een projectgroep verzorgt de
inhoud en aankleding, je gaat iets bijzonders meemaken...
Voor vragen of aanmelding gospelkoorshare@gmail.com

Gemeenteleden gezocht voor Panel Protestantse Kerk

Bent u al lid van het Panel Protestantse Kerk?
Via het panel kunt u als kerklid uw mening geven over onderwerpen die spelen
binnen de gehele Protestantse Kerk. Het is dé mogelijkheid om mee te denken. Ieder
lid (vanaf 18 jaar) van de Protestantse Kerk is van harte welkom. Uiteraard is
deelname geheel vrijblijvend, uw antwoorden blijven anoniem en u kunt u zich op ieder
moment hiervoor weer eenvoudig afmelden. Meer informatie en
aanmelden: www.protestantsekerk.nl/panel.

TOONKUNSTKOOR EMMEN goes Latin in hun 3e Zomerconcert.

Datum: 09-jun-2017
Locatie: Schepershof, Waal 400, Emmen
Het TOONKUNSTKOOR EMMEN zal een luchtig Latijns Amerikaans Zomerconcert geven waarin
ook het KinderTOONKUNSTKOOR EMMEN optreedt.
Naast de beroemde Misa Criolla van de Argentijns componist Ariel Ramírez worden ook andere
Latijns Amerikaanse werken uitgevoerd van o.a. Astor Piazolla. Het KinderTOONKUNSTKOOR
EMMEN zal eveneens een aantal Latijns Amerikaans liederen ten gehore brengen.

Muzikale begeleiding is in handen van Ensemble Caminante op authentiek instrumenten. Als solist
treedt op de tenor Luis Oliva. Het geheel staat onder leiding van Iassen Raykov.
De in Chili geboren tenor Luis Oliva heeft een rijke ervaring met het Latijns Amerikaans
repertoire. Vele malen heeft hij de indrukwekkende solo partij van de Misa Criolla op zijn naam
staan.
De muzikanten van Ensemble Caminante laten zich vooral inspireren door Zuid-Amerikaanse
muziek en met name de traditionele volksmuziek van de Andes. Zij spelen
op meerdere instrumenten; zampoña -de traditionele panfluit-, blaasintrumenten zoals quena en
quenacho, verschillende snaarinstrumenten zoals de charango en diverse slagwerkinstrumenten.
Toegangsgprijs: €10; kinderen t/m 12jr: €5.
Kaartverkoop via The Read Shop XL Vermeer, Noorderstraat 38 te Emmen, per telefoon 0591675457 of via www.toonkunstkooremmen.nl.

Full Colour dienst op zondag 9 juli

Opnieuw zal er een kerkdienst komen voorafgaande aan de Full colour vieringDeze dienst
wordt gehouden op zondag 9 juli om 10.30 uur in de Grote kerk.
Ds. M Rappoldt gaat voor .

Het belooft een veelkleurige dienst te worden.
Zie voor de bijzonderheden en de orde van dienst de nieuwsbrief van juli .

Bijzonder concert
Reserveer deze datum: 29 september 2017 20.00 u.

in het kader van 500 jaar Reformatie organiseren een aantal kerken in Emmen
gezamenlijk een muziekavond in de Goede Herderkerk aan de Oude
Roswinkelerweg. Liederen die hun oorsprong vinden in de Reformatie, waar
(moderne) componisten door zijn geïnspireerd vormen de rode draad. Er zal
gezongen worden door Vocaal Ensemble Magnificat uit Emmen o.l.v. Daniël
Rouwkema, organist Everhard Zwart, geboren in Emmen, bespeelt het orgel,
hymnoloog dr. Jan Smelik zal het geheel van onderhoudende achtergrondinformatie
voorzien, er is een koperensemble en u mag zelf ook meezingen. Kortom een rijk
gevulde avond die u niet mag missen.

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP

