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Begin maar direct met lezen... er staat zoveel in, dat u vast een
tijdje bezig bent
Maar... doe er ook wat mee. Ga naar dat leuke concert, bezoek die
speciale zangdienst.
Maak uw kerk aan de buitenlant nog aantrekkelijker.....Ontmoet
familie van Luther etc etc
Help mensen om een kerkdienst mee te kunnen maken of een
bijzondere tentoonstelling in de oude dierentuin goed te laten
verlopen etc etc.
Genoeg informatie? Lees onderaan wat u dan moet doen.....
298.000 kraanvogels in de oude dierentuin

Een bijzondere tentoonstelling...
In het oude dierentuin ( na de ingang rechts af bij de goudsmid) is een werkelijk
aangrijpende tentoonstelling ingericht met 298.000 gevouwen kraanvogels. U kunt ze
zelf daar ook vouwen.. Overdag is de tentoonstelling te bezoeken van 11.00 uur tot
17.00 uur. Deze tentoonstelling is ontstaan n.a.v. de vliegramp met het
neergeschoten vliegtuig
de MH 17. ALLE DAGEN OPEN BEHALVE MAANDAG......
MAAR... Er komen heel veel bezoekers en daarom zijn er vrijwilligers NODIG
DIE ALS GASTHEER OF GASTVROUW WILLEN OPTREDEN ( telkens een
periode van 3 uur.)
Kunt en wilt U een dagdeel meewerken?
Neem dan contact met op met de Emmense Uitdaging tel.06-30205277
E
mail: info@emmenseuitdging.nl

NB Al meer dan 5000 mensen bezochten de afgelopen 2 weken deze
indrukwekkende tentoonstelling...

MAAK UW KERK NOG AANTREKKELIJKER...
Uw kerk staat voor openheid, gastvrijheid , vriendelijkheid etc.
Dat kunt u versterken door rond uw kerkgebouw een ( relatief) klein stukje
grond te gebruiken
Leg een kleine Bijbelse tuin aan met planten uit de Bijbel, plaats 1 of 2
zitbanken en maak een informatiebord met o.m. de geschiedenis van de kerk
en praktische mededelingen b.v. komende diensten, etc.
Heb je iets meer ruimte dan kun je ook een stilte hoek maken ( b.v. om een
kaarsje aan te steken o.i.) Het kan ook betekenen dat uw kerkgebouw door
veel buurtgenoten positiever bezien wordt.
Idee ter uitvoering? Aan u het initiatief....

De wieg van het protestantse lied

Op 29 september 2017 wordt door een aantal een aantal kerken in Emmen, een
muziekavond georganiseerd in het kader van 500 jaar Reformatie. 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 en organist Everhard Zwart, geboren in Emmen, bespeelt het orgel.
Hymnoloog dr. Jan Smelik zal het geheel van onderhoudende achtergrondinformatie
voorzien .Verder komt er nog een zeer bijzondere gast.... Er is een koperensemble en
u mag zelf ook meezingen. Kortom een rijk gevulde avond die u niet mag missen!
En... koffie is er ook......
Wanneer?

29 september 2017 20.00 u.

Waar?

Goede Herderkerk, Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen

Entrée?

€ 10,00 en voor jongeren tot 18 jaar 5 euro

ZOMER ‘SING IN’ IN DE KAPEL :
Op zondag 6 augustus is er weer een Zomer ‘Sing in’, aanvang 19.00 uur.
Alvast een datum om te noteren.
Er staan weer een groot aantal bekende geestelijke liederen op het
programma om samen te zingen.
Het belooft weer een heerlijke zangavond te worden.
Hartelijk uitgenodigd.
De Kapel ligt aan de Kapelstraat...
Goed nieuws. Per 1 september starten 2
jongerenwerkers hun werkzaamheden voor
de PG Emmen. De één als Jeugdwerker en de
ander als Pionier-Jongerenwerker.
Het heeft even geduurd, maar na een gedegen tijd
van voorbereiding is het geweldig te kunnen melden dat we met
ingang van 1 september twee nieuwe kerkelijk werkers welkom
mogen heten die zich gaan richten op het werk onder jongeren en
die in dienst zullen treden van de Protestantse Gemeente

Emmen.
Het gaat om Jedidjah de Haan-van Rijn, die voor 20 uur in de
week als jeugdwerkster zal gaan werken binnen de PG Emmen
en om Yoeri Emmaneel, die voor 10 uur in de week als PionierJongerenwerker aan de slag zal gaan bij de
PioniersplekTwintigers Emmen.
De AK Werkgroep Jeugdwerker en de AK Werkgroep Pionier zijn
erg blij dat het nu allemaal daadwerkelijk gaat gebeuren. En
waarschijnlijk velen met hen. Zeker de mensen van het jeugdwerk
in de verschillende wijken.
Kerkproeverij. Neem op zondag 10
september iemand mee naar de Opgang.
Naar de kerkdienst die zondag. En bekijk
de filmpjes.
We gaan iets nieuws doen! In het weekend van 9 en 10
september 2017. Alle kerken samen. Wat heel erg voor de hand
ligt en wat we misschien al veel eerder hadden moeten doen. Wat
in Engeland en de VS al jaren een bewezen succes is. Namelijk,
gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het
geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou
waardevol is alleen voor jezelf houden?
Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je collega,
buurman, vriend, of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga
je met me mee?” Gewoon voor een keertje. Wie weet welke
uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen, dat we
dat weer leren. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom
niet. Maar dan hebben we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt.
KERKDIENSTVRIJWILLIGER IN DE HORST

KERKDIENSTVRIJWILLIGER
Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19:00 - 20:00 uur.
Er zijn wisselende voorgangers;de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en
toe een dienst.
Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet
gelooft.
Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten.
Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per
maand aan de beurt.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten,
cliënten ophalen van de woonafdeling voor de dienst,
uitdelen van de liturgie, en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt
met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd.
De tijden zijn van 18:15 uur tot 20:00 uur.
Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst,
kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt.
U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact.
U zou heel welkom zijn!
Aanbevolen: de website van treant.nl en dan locatie de Horst
Informatie bij Klarien Woldring, coördinator vrijwilligerswerk. Tel:0682687196 k.woldring@treant.nl
Aanbevolen: de website van treant.nl en dan locatie de Horst
Informatie bij Klarien Woldring, coördinator vrijwilligerswerk. Tel:0682687196 k.woldring@treant.nl

Nieuws

Nieuw: de gratis kerk-app! voor de Protestantse Gemeente
Emmen
Het is zover: de gratis kerk-app “Protestant” is beschikbaar voor
smartphone en/of tabletgebruikers van de Protestentse Gemeente
Emmen.
Met deze app heeft u altijd de gegevens van de Protestantse
Gemeente Emmen onder handbereik...
Lees verder

Op zondag 3 september is de
jaarlijkse gezamenlijk startdienst van
de PG Emmen in de oude dierentuin.
Op en bij de oude Savanne.
De jaarlijkse gemeenschappelijk startdienst van de
Protestantse Gemeente Emmen voor het nieuwe seizoen
2017 2018 is op zondag 3 september a.s. en deze keer
op een wel heel bijzondere plek. Werd de afgelopen jaren
gebruik gemaakt van de sportvelden van Drenthina aan
de Oude Roswinkelerweg, dit jaar zal de dienst worden
gehouden op het terrein van de oude dierentuin in het
centrum van Emmen. Op en bij de oude savanne, is de
bedoeling. Een prachtige plek voor een feestelijke
dienst.Na afloop: Ontmoeting en koffie( en geen
soep).Laus Deo werkt mee en het thema is""Beweging va
het hart"( verhaal van de Verloren Zoon).
Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk

Details zijn nog niet bekend, maar we weten dat de
aanvangstijd 10.30 uur is. Meer informatie volgt zo
spoedig als mogelijk. Maar de datum kan alvast in ieders
agenda. En wellicht ten overvloede: op 3 september is er
geen kerkdienst in alle PKN Kerken in Emmen
HEEL HARTELIJK WELKOM....

Gratis concerten in de Grote Kerk( Schoolstraat in het
centrum)
Inlooporgelconcert
Zaterdag 15 augustus
15:00Locatie: Grote Kerk op het Marktplein
Concert door Kirstin Gramlach uit Deventer
Entree: vrije gift
Inlooporgelconcert
Zaterdag 12 Augustus
15:00Locatie: Grote Kerk op het Marktplein
Concert door Jochem Schuurman uit Drachten
Entree: vrije gift
Inlooporgelconcert
Zaterdag 19 augustus15:00Locatie: Grote Kerk op het Marktplein
Concert door Johan Gerkes uit Hijken
Entree: vrije gift
Kamermuziekconcert
Zaterdag 26 augustus
15:00Locatie: Grote Kerk op het Marktplein
Concert door Josefien Stoppelenburg, sopraan en Stephen Alltop, piano
Entree: vrije gift

Laatste Rommelmarkt van Ichthus aan de Walstraat in
Emmen
Zaterdag 26 augustus van 9.00 tot 14.00 uur.
Veel aanbod. leuke spullen, dus sla uw slag....Koffie, broodjes, soep en pannekoeken
zijn er ook. Dus wat houdt u tegen om te komen???

