De tijd gaat razend snel ...Nu alweer een Nieuwsbrief voor november.... Nog een maand en 2018
roept u ....
Maar in deze maand is er weer veel te zien, te horen en te beleven. Neem de tijd om alles te lezen
, maar vooral:
Ga dingen bezoeken....En... u kunt ook gratis een leuk boekje over kerken krijgen.....Lees hoe je
een land inpikt...
Mooie concerten en interessante verhalen..Dit nummer krijgt u iets eerder, ook om uw keuzes op
tijd te kunnen maken....
Veel vreugde bij het beleven van al deze dingen..
Handig om bij de hand te hebben...
De adressen van de scriba's en secretariaten van de leden van de Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen Emmen
PKN Kerken: Grote Kerk Emmen/Odoorn: scriba@grotekerkemmen.nl,
scriba@kapelemmen.nl
Ichthus: henniehendriks@zonnet.nl
scriba@pgemmenoost.nl
scribaat@emmen-zuid.nl
Baptisten kerk De Bron: vragen@debronemmen.nl,
Leger des Heils: info@korpsemmen.nl
Hutgemeenschap: fdukers@stipte.nl
RK Parochie: goedeherderparochie@gmail.com
Nieuw Apostolische Kerk: denhamer@hotmail.com

Taizé bijeenkomst met ontmoeting Taizé broeders op 19 november.
Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen op Facebook; Op zondag 19 november komen
twee broeders uit Taizé naar Ommen en Dedemsvaart.
Het middagprogramma is bedoeld voor jongeren van 16-30 jaar en start om 14:00 u. in Ommen.
De middag wordt afgesloten met een maaltijd in Dedemsvaart. Vervolgens is er een Taizé viering
waarbij de broeders uit Taizé ook aanwezig zijn. Na de viering is er nog gelegenheid voor
ontmoeting.Het zou geweldig zijn om er vanuit Emmen met zoveel mogelijk mensen hieraan deel
te nemen.
Voor het middag en avondprogramma nodigen we jongeren uit van 16-30 jaar. Leuk voor als je al
eens in Taizé bent geweest, maar zeker ook als je erover nadenkt om eens naar Taizé te gaan en
meer wilt weten over deze bijzondere plek. We gaan er gezamenlijk naartoe en vertrekken om
13:15 u. vanaf de kerkelijk centrum de Opgang (Mantingerbrink 199). Vervoer wordt geregeld.
Wel graag opgeven, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.Opgeven (doe dit
uiterlijk voor 12 nov.)kan bij een van de volgende contactpersonen:
Cedric Nisi: nisi.decric@hotmail.fr
Lobke Kooistra: lobke.kooistra@gmail.com

Gerben Kajim: kajim01@hetnet.nl
Lezing Marinus v.d. Berg: ‘Wie is wie nabij?

We spreken vaak over begeleiding van een stervende en minder vaak over de
vraag of de stervende misschien nog meer “ons’’ begeleidt. Wij weten vaak niet goed raad met de
situatie. En die “wij” kan een buur of een vrijwilliger, levensgezel, partner, zus, broer of kleinkind
zijn. Wie is wie en wie heeft wat nodig?
Een avond i.s.m. het hospice Emmen op dinsdag 21 november in de Grote Kerk op het Marktplein
in Emmen, aanvang 19.30 uur. Toegang vrij.
Er wordt een vrijwillige gift gevraagd voor de onkosten

BACHCANTATEVESPER ZONDAG 19 NOVEMBER A.S
De reeks Bachcantatevespers in de Grote Kerk te Emmen wordt voortgezet op zondag 19
november a.s. Het Bachcantatekoor en -orkest Emmen en solisten o.l.v. dirigent Wim van den
Brink brengen Cantate BWV 98 ten gehore, " was Gott tut, das ist wohlgetan" met daarbij het
slotkoraal van de gelijknamige Cantate BWV 100. Voorts werken van Mozart, Vierne en Rutter.
Solisten zijn Esther Ebbinge sopraan, Han Warmelink tenor (zingt tevens de altpartij) en Frits
Vugteveen bas. Het kistorgel wordt bespeeld door Johan Brouwer. Liturg in de dienst is ds. Menso
Rappoldt van de Grote Kerk, organist is Henk Stekelenburg. De vesper begint om 17.00 uur, de
kerk is open om 16.15 uur. De toegang is vrij, wel wordt er tijdens de dienst gecollecteerd ter
bestrijding van de onkosten. Deze vesper belooft een schitterende muzikale en spirituele
gebeurtenis te worden, van harte welkom!
Synagoge in Emmen aan de Julianastraat

Welkom bij het volgende concert s middags om 15.00 uur op 5 november a.s.
Muziek: Boheur en Anisimov. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon.

Heel hartelijk welkom ....
Boekenmarkt Emmen Oost
Zaterdag 4 november wordt in de Schepershof Het Waal 400 in Emmerhout een boekenmarkt
gehouden.
Mooie boeken en veel meer Ook kniepertjes en er zijn prijzen te winnen.
Wat let u?
Welkom dus van 9.30 tot 15.30 uur.
Voedselbank
Zaterdag 4 november ook in de Schepershof aan het Waal is er een verkoop
van gebruiksarikelen ( nee geen voeding)
Mooie gelegenheid om leuke spullen aan te schaffen.
Opbrengst is voor de voedselbank.
Alle reden dus om langs te gaan......

Voorstelling voor en over mantelzorgers
In de Grote Kerk wordt op dinsdag 7 november 2017 een voorstelling gegeven voor
en over mantelzorgers. De performance wordt uitgevoerd door verhalenvertelster
Pauline Seebregts en harpiste Jopie Jonkers. Het begint om 19.30 en de toegang is
gratis.
Omdat het de week van de mantelzorg is bieden Zorggroep Tangenborgh en de
Grote Kerk de voorstelling ‘Hart vol verhalen’; aan mantelzorgers aan.
‘Hart vol Verhalen’ gaat over die moeilijke, mooie en onvergetelijke momenten die
het zorgen voor een ander met zich meebrengt. Hoe houden mensen het vol? Wie
vraagt ze weleens wat zij op hun hart hebben? Een voorstelling met een glimlach
en ontroering, vol herkenning en bemoediging en over grote vragen waar nu
eenmaal geen snelle antwoorden op zijn. Maar wat dan wel!?
Verhalenverteller Pauline Seebregts heeft een warme, expressieve en intense
manier van vertellen. Ze laat je lachen en ontroert evenzeer. In haar verhalen
zoekt ze altijd de passie. Haar publiek weet ze te raken. Ze bouwt de spanning van
het verhaal zodanig op dat je in ieder geval wilt weten hoe het afloopt. Het einde
kan een vraag zijn, is meestal verrassend en soms een opluchting. Dikwijls worden
haar verhalen ervaren als inspirerende momenten
Zangeres / harpiste Jopie Jonkers studeerde zang aan het Brabants Conservatorium
te Tilburg. Zij volgde harplessen op de Venezolaanse en de Paraguayaanse harp bij
diverse musici. Voor deze voorstelling zingt en speelt zij op haar eigen
onnavolgbare wijze.
Om de voorstelling te bezoeken is van te voren aanmelden niet nodig. Iedereen is
van harte welkom om zo binnen te lopen. Voor de koffie en thee wordt gezorgd.
Concerten in de Grote Kerk

za 4 november Toonkunstkoor Emmen met een concert van Rossini. Kosten 22,50 euro.
Aanvang: 20.00 uur
zo 19 november: Bach Cantate dienst Aanvang: 17.00 uur Kosten: Vrije gift
Za 25 november Kamer orkest van het Noorden( 14 koppig strijkorkest) 17,50 euro Aanvang
20.00 uur met pauze consumptie
Van harte welkom
Een ander soort boekenmarkt.....

Nee niet het gewone, maar een bijzondere boekenmarkt met heel wat bijzondere uitgaven en
interessante kinderboeken ( b.v. Nijntje)
Zaterdag 2 december in de Grote Kerk aan de Marktstraat vanaf 10 uur tot 16.00 uur...
GRATIS BOEKJE OVER KERKEN
De Raad van kerken en geloofsgemeenchappen Emmen gaf eerder een interessant boekje uit met
beschrijving van een twintig tal kerken in Emmen.
Leuk om te hebben en door te lezen. Gratis aan te vragen bij baptist@hetnet.nl

Landjepik…..
Over de Nederlandse annexatiedrift in noordwest Duitsland na 1945.
Op zaterdag 11 november a.s. wordt in het Heimatmuseum Leer
“Klottje Huus”, Neue Strasse 16 in Leer (D), Ostfriesland, een programma gepresenteerd, waarin
diverse sprekers zullen vertellen over deze gebeurtenissen van net na de Tweede Wereldoorlog.
Dit programma (in het Duits) begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Wilt u hierbij
aanwezig zijn kunt u zich vóór 2 november opgeven bij dhr. Klaas Hoogenboezem van de
Stichting Over en Weer/Hin und Zurück, email: khoogenboezem@planet.nl of tel: 0591-615052.
De kosten bedragen € 15,- per persoon, waarbij is inbegrepen ontvangst , koffie/thee en een
lunch.

