De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen wenst u een zegenrijk Nieuw
jaar....Op nieuw een nummer met een heerlijke verscheidenheid aan artikelen.
Uitgenodigd om deel te nemen aan de genoemde activiteiten. Laat u verrassen
door de vele mogeliheden om elders in Emmen een eredienst bij te wonen
Januari 2018 Nr 84. Er werden 850 ex van deze Nieuwsbrief verzonden.
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief? Graag voor 27 januari naar
joopvanluit@home.nl

februari a.s .Geen
nieuwsbrief meer? Tik op uitschrijven onderaan deze
pagina.
Het volgende nummer verschijnt op 1

Nieuwste uitgave van de Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen te Emmen: “Een
pelgrimage van vrede en gerechtigheid”

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen heeft een boekje
uitgegeven getiteld: Een pelgrimage van vrede en gerechtigheid”. Aan de hand

van dit boekje kunt u een wandeling maken door het centrum van Emmen. De
route voert o.a. langs Stolpersteine, verschillende monumenten, de synagoge en
de Joodse begraafplaats. De route wordt met foto’s aangegeven en begeleidende
teksten verbinden verhalen uit het verleden met thema’s waarmee we vandaag
worden geconfronteerd. In de bibliotheek, de VVV, de evangelische boekhandel
en de synagoge is het boekje ook te verkrijgen en het wordt tevens aan
middelbare scholen aangeboden als suggestie voor een project naar 4 en 5 mei.
Meerdere exemplaren zijn te verkrijgen via de secretaris van de Raad:
Jan Baptist, baptist@hetnet.nl tel 0591- 627167

Op meer plekken ter kerke....

Bezoek eens een andere kerk. Verrijkend , inspirerend en u doet
de mensen daar een plezier
Naast de gewone diensten in de kerken die behoren tot de Raad
van Kerken en geloofsgemeenschappen Emmen zijn er in een
aantal instelingen in Emmen regelmatig kerkdiensten
Goed om daar eens heen te gaan en zo`n dienst mee te maken
We noemen u een aantal mogelijkheden
*
*
*
*
*

Scheperziekenhuis zondagsmorgens om 10.15 uur
De Bleerinck zondagmorgens om 11 uur
Zuidermarke Vaak op vrijdagavond
Oostermarke .Regelmatig vrijdagavond
Oostermarke. Regelmatig op vrijdag

* Holdert Zondags of woensdag
* De Horst Op vrijdagavond om 19.00 uur
* Heidehiem Regelmatig op dinsdag
* De Paasbergen. Regelmatig op zondagmorgen
* Holtingerhof Op donderdag
* Valkenhof op donderdag
Googe even om de juiste data en aanvangstijden Maar.. weet u welkom

Kerken informeren mensen die met de camper
komen

De camperplaats in Emmen ( Kerkhoflaan) wordt jaarlijjks door ruim 2000
mensen bezocht.
De voorzieningen zijn eenvoudig maar voldoen de om er 1 of 2 nachten door te
brengen om Wildlands, het mooie centum en de directe omgeving te beoeken.
12 kerken uit Emmen vinden het van belang om de eigen Kerk onder de
aandacht van de camperaars te brengen.
Er is een informatie map gemaakt die dagelijks uitgedeeld wordt. Naast
toeristischie informatie vinden de bezoekers ook informatie over 12 kerken uit
Emmen ( met een foto van de kerk, adresgegevens en verdere gegevens)

“ Enter Into His Gates “.

(Loop maar door, de deur is open)
Rondom dit thema zal Gospelkoor Share liederen ten gehore brengen.
Het doel van het koor is door middel van zang en muziek aan iedereen te laten
horen dat geloven in God geen saaie aangelegenheid is, maar juist een boeiend
en verdiepend aspect van je leven kan zijn.

Zondag 28 januari

Aanvang:
10.00 uur
Waar:
Noorderkerk, Vaart noordzijde 139, Nieuw Amsterdam
www.noorderkerk.info
www.facebook.com/NoorderkerkNieuwAmsterdam

Doet U mee aan een op te zetten cursus Hebreeuws in
2018?
Wie Hebreeuws kent, heeft rechtstreeks toegang tot een onuitputtelijke Bron: de
Hebreeuwse Bijbel. Hoe dichter bij de bron, hoe beter het water! Dat geldt voor elke
brontekst, maar wel zeer in het bijzonder voor de Hebreeuwse Bijbel, hét Unieke
Meesterwerk uit de wereldliteratuur. Door vertaalemmertjes, hoe goed ook, gaat veel
van de kwaliteit en de smaak van dit Unieke Kunstwerk verloren. Niets gaat boven de
oorspronkelijke Hebreeuwse tekst!
In het voorjaar van 2018
wordt de Alephcursus
voor Bijbels Hebreeuws
voor beginners bij
voldoende aanmeldingen
aangeboden in Emmen.
De Alephcursus is een
unieke methode om in
zeer korte tijd zoveel
Hebreeuwse kennis op te
doen, dat men
zelfstandig, onafhankelijk
van geleerde
tussenpersonen,
Bijbelwoord-studie kan
doen. Hebreeuws leren
maakt mensen mondig.
Praktisch gezien betekent deze cursus acht donderdagavonden van 19.30 tot 21.30
uur op 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april en 8 mei. De locatie
wordt nog nader bepaald.
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan alvast een kijkje
op www.studiehuisreshiet.nl. De cursus kost €115,- per persoon. Het bijbehorende
boek(niet verplicht) kost € 29,50. Meer informatie en aanmelden
via sjaak.vanhese@home.nl /en zijn telefoonnummer is 06 512 17 664

Vieringen in het kader van de week van gebed voor de eenheid (
21 – 28 januari):
Emmermeer: op 21 januari in de Pauluskerk ( PGEmmermeer en Goede
Herderparochie)
Emmen – Zuid: 21 januari in “De Opgang”( PGEmmen – Zuid en baptisten
gemeente “De Bron”. Beide diensten beginnen om 10.00 uur.
Emmen – Oost: in 2018 is er geen oecumenische viering omdat er op 28 januari
een tv uitzending van de Goede Herderparochie is gepland in Gerardus
Majellakerk in Bargeroosterveld.

Filmmiddag in “De Schepershof” , het Waal
400 Emmerhout:
Op woensdagmiddag 17 januari is er om 14.30 uur een
filmmiddag in “De Schepershof”
Begonnen wordt met koffie of thee en dan wordt samen naar een
film gekeken die de kijkers meeneemt naar het leven om hen
heen. Het leven dat soms een moeizame tocht lijkt maar wat in
de film uiteindelijk toch in begaanbaar vaarwater terechtkomt.
Tussendoor is er een pauzedrankje en na afloop is er tijd en
gelegenheid om nog even nat te praten. WELKOM!

Geloofsopvoeding doen we samen! Jedidjah de
Haan opent speciale Facebookpagina over
geloofsopvoeding.

Jedidjah de Haan, jeugdwerker binnen de PG Emmen, heeft een Facebookpagina
aangemaakt voor ouders om elkaar te helpen bij geloofsopvoeding.
Opvoeders hebben de
grootste invloed op de
geloofsontwikkeling van
kinderen. In een
maatschappij waarin steeds
minder mensen de kerk
bezoeken, wordt de rol van
thuis ook steeds belangrijker.
Maar hoe doe je dat eigenlijk?
Hoe draag je het geloof over
aan je kinderen? Wat geef je
mee en wat betekent dit voor
jouw eigen keuzes? En waar
kan je terecht als je vragen
hebt?
Om elkaar als opvoeders te
helpen, is er een
facebookgroep opgericht.
Een groep waar je vragen
kunt stellen aan andere
opvoeders en waar je elkaar kunt inspireren. Een makkelijk middel om elkaar te
ondersteunen. Of je nu een ouder of verzorger bent of leiding van een jeugdclub!
Wil je ook lid worden van de facebookgroep? Bezoek de pagina!
https://www.facebook.com/groups/geloofsopvoedingpgemmen/

Nieuw: de gratis kerk-app! voor
de Protestantse Gemeente
Emmen

Geplaatst: 10-07-2017

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.
U kunt er de agenda bekijken, nieuwsberichten ontvangen en nog meer. Er
zullen steeds meer functies worden toegevoegd.
U kunt de app gratis downloaden en gebruiken.
Wilt u de app downloaden en zien hoe het werkt? Zoek dan ‘Protestant’ in de
app store of play store op en download de app gratis. Wilt u de app installeren
op uw Ipad? In de app store moet u bovenaan kiezen voor het tabblad “Iphone”
en niet zoals u zou verwachten voor “Ipad”. Als u de app opent, klikt u
linksboven op het huisje. Bij ‘suggesties’ vindt u enkele deelnemende gemeentes
en organisaties die u daar kunt aanklikken. Ook kunt u zoeken op plaatsnaam.
Zoek op “Emmen”en u vindt de gegevens voor de Protestantse Gemeente
Emmen
Komt u er niet uit? Bel Lammert Jonkers 0591-222159.
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