OPNIEUW.....
En weer kunt u een nieuwe uitgave van de plaatseljke
Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen lezen.
Weer veel te doen en hoop dingen, waaraan u kunt
deelnemen.
Maak er met vreugde gebruik van.....
Veel leesplezier

07-okt-2017 Aanvang: 19:30
Muziektheater in Ichthus: Het zit niet…, het zingt!
De muziektheatergroep ,,Fijne Mensen’’ uit Ede brengt een boeiende
muzikale cabaret-achtige voorstelling over het Protestantsisme, met als
titel ,,Het zit niet….het zingt!”’
Aanleiding voor het stuk is de afsluiting het jubileumjaar 2017 waarin we

terug konden kijken op 500 jaar reformatie.
De voorstelling zit vol muziek: mooie en ontroerende liederen, sommige
zelfgeschreven door de spelers, maar ook oude bekende meezingers. Het
publiek komt goed aan zijn trekken. U mag heerlijk meezingen want er
zullen niet alleen cabaret-achtige liedjes gebracht worden, maar ook
liederen die vroeger op school, kerk of op de zondagschool werden
gezongen
Tot uw verrassing kunt u misschien wel meer meezingen dan u had
verwacht!
Locatie: Ichthus, Walstraat 21. Emmen
PELGRIMAGE WANDELING DOOR EMMEN
De raad van kerken en geloofsgemeenschappen Emmen heeft een
brochure uitgegeven met een pelgrimage wandeling door Emmen.
Deels voert de route langs de eerder gelegde Stolpersteine en deels langs
gebouwen met een geschiedenis.
Informaties bij baptist@hetnet.nl

Activiteiten in de Synagoge aan de Julianastraat,
warau u heel hartelijk welkom bent Let op: de filw
wordt in de biscoop Kinepolis vertoond....
Film Süskind
3 oktober aanvang 19:00 Kinepolis
In samenwerking met het filmhuis vertonen we de film Süskind. De
film vertelt het verhaal van Walter Süskind die door samen te werken
met de SS honderdenden kinderen weet te redden van de razzia's.
Aanvang 19:00 bij Kinepolis.

75 jaar geleden Razzia 2 oktober 1942
4 oktober 15:00 - 16:00
Op 4 oktober herdenken we samen met de leerlingen van het
Carmelcollege de slachtoffers van de razzia van 2 oktober 1942. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd door Rineke Marwitz en Connie
Timmermans

Trio C tot de derde
8 oktober 15:00 - 16:00
De drie musici Carel den Herto (viool), Coos Lettink (accordeon) en
Caspar Terra (klarinet) zijn Trio C tot de derde. Ze laten zich
inspireren door klezmer balkan- en zigeunermuziek. Entree: € 7,50

Expositie kraanvogels VERLENGD

De bijzondere expositie van 298.000 kraanvogels in de oude dierentuin is
verlend tot 29 oktober..
Ruim 20.000 mensen bezochten deze indrukwekkende tentoonstelling al.
De komende tijd wil men in het bijzonder aandact besteden aan kinderen
en jongeren
De expostie is elke dag open ( behalve maandag) van 11.00 tot 17.00 uur
Ook vor een 2e, 3e of 4 e keer bent u van harte welkom.

Wereldwinkel geopend

Veel kerken maken gebruik van de mogelijkheid om producten van de
wereldwinkel na de kerkdiensten te verkopen
De net geopende wereldwinkel aan het Noorderplein( vlak bij de
bibliotheek) heeft een keur van erg leuke artikelen
Ga er maar eens kijken......
Wereldwinkel Emmen
Adresgegevens
Noorderplein 107
7811 MG Emmen
Tel: 06-50997357
E-mail: wereldwinkelemmen2@gmail.com
Website: www.wereldwinkelemmen.nl

Mathijs met herkenbare kerkliederen

We zijn verheugd dat we dit najaar nog een kleine editie van
Music&Meeting hebben kunnen organiseren. Op 4 november komt Matthijn
Buwalda naar Tweede Exloërmond in Odeon. Graag nodigen wij u uit om

deze avond met ons mee te maken! In de bijlage is de digitale poster
toegevoegd. We verzoeken u vriendelijk om deze te vertonen in uw kerk.
Tevens vragen wij u om de posters die wij u zullen toezenden op te
hangen. Hartelijk dank voor uw medewerking!
LET OP: beperkte oplage, slechts 130 kaarten beschikbaar.
Adres Zuiderdiep 123 in Tweede Exloërmond
Prijs: €11,- bij de voorverkoopadressen en €12,50 online.

EEN LEVENDE KERK....
Verlangt u ook naar een kerk die leeft? Een kerk als werkplaats van Gods
Heilige Geest? Met mensen die als discipelen van Jezus willen leven? Het
Evangelisch Werkverband binnen de PKN ondersteunt kerken om voor dat
doel te gaan, en de werkgroep Zuidoost Drenthe organiseert onder het
auspiciën van het EW verschillende activiteiten. ‘Kerk in de kracht van
Gods Geest’ is het motto van waaruit we werken.
Ook het komende seizoen zijn er verschillende activiteiten waarvoor u van
harte bent uitgenodigd.
Er zullen toerustingsavonden worden georganiseerd. Daarnaast is er een
retraite van 12-14 januari 2018, en een cursus in de maanden april, mei
en juni van 2018.
De eerstvolgende avond is op 12 oktober. Spreker is dan de directeur
van het Evangelische Werkverband Hans Maat. Hij is een enthousiast
spreker en komt graag naar Zuid-Oost Drenthe om ons te vertellen over
zijn ervaringen in het werk van de Geest.
Van harte welkom om 19.30 uur, na afloop is er gelegenheid om na te
praten met koffie of thee.
Adres: Protestantse Kerk ‘Ichthus’, Walstraat 21 te Emmen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Harry Klaassens,
predikant te Erica, tel. (0591) 52 18 80 of een mail sturen
naar ewzod@outlook.com.

Leuk om er naar toe te gaan:
9 oktober Lezing over Isráel om 19.30 uur In de Opgang aan de
Mantingerbrink
10 oktovber : Film: : "Hier ben ik" Aanvang 19.30 uur in de Grot kerk
17 oktober Interveuw met de nieuwe burgeeester van Emmen Eric van
Oosterhout om 19.3o uur in de Grote kerk

Gastgezinnen en/of logés gezocht!
Logeerkring Drenthe, onderdeel van MEE Drenthe, ondersteunt gezinnen
waarin de zorg voor één van de gezinsleden een grote rol speelt. Zij doet
dit door gezinsleden de kans te bieden om af en toe een dag of weekend

door te brengen bij een vrijwillig gastgezin. Om dit mogelijk te maken zijn
wij op zoek naar nieuwe gastgezinnen en logés in Drenthe en omgeving.
Omdat gemeenten de Logeerkring inkopen is logeren in een gastgezin
gratis. Het is bedoeld voor iedereen die extra zorg en aandacht nodig
heeft. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke of een (lichte)
verstandelijke beperking, of met een psychische stoornis, bijv. ADHD of
een vorm van autisme (ASS). Maar ook kinderen waarvan juist een broer,
zus of ouder een beperking heeft, kunnen bij de logeerkring terecht.
Gastgezin kan in principe iedereen worden. Ervaring met mensen met een
beperking is niet vereist. Belangrijk is dat een logé goed past binnen uw
gezin en ongeveer eens per maand welkom is. Meer informatie is te
vinden op www.logeerkring.nl.

