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Vandaag
is onze voorganger Rien Middelburg
is Geert Jan Olijslager onze organist
is de 1e collecte voor de diaconie de 2e collecte voor de kerk
gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar dhr. en mw. Eiting-Eilert.

Van huis:
Tijdelijk in de Horst:
mw. G. Stikfort-Oosting
mw. B. Kempers-Strik
Mw. D. Klasens-Teerling
weer thuis:
mw. M.J.H. Venema-Tensen
Vandaag kunt u producten uit de wereldwinkel kopen en brieven voor
Amnesty International meenemen en/of schrijven.
De brieven gaan vandaag naar Burundi, waar mensenrechten-verdediger Germain Rukuki in april 2018
veroordeeld werd tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen martelingen in Burundi.
Naar Vietnam, waar Tran Tui Nga ,arbeids- en landrechtenactiviste, 2 jaar geleden opgepakt werd voor
haar deelname aan een protest, waarin ze de regering opriep maatregelen te nemen na een grote
milieuramp.
Volgende week:
Is ds. Jan de Korte onze voorganger
We vieren dat de cantorij 30 jaar bestaat. Het thema van de dienst is: ‘Is niet muziek door U aan ons
gegeven.’
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e voor de kerk.
Opbrengst collectes vorige week:
1e € 137,60; 2e € 118,20;
3e € 47,25
De cantorij van de Schepershof jubileert.
In november bestond de cantorij van de Schepershof: 30 jaar. Dit heuglijke feit wordt op zondag 3
maart in een speciale dienst gevierd. Als thema is gekozen:`Is niet muziek door U aan ons
gegeven`. Een lied van Sytze de Vries.
Er zullen liederen ten gehore worden gebracht die de cantorij heel graag zingt. Daarnaast zijn er
liederen in samenzang met de gemeente.
Na de dienst is er koffie met gebak en een hapje en een drankje, dat wordt aangeboden door de
jubilerende cantorij.
Allen van harte welkom!
Voorbereiding afscheid ds. De Korte.
De kerkenraad wil een commissie vormen om het afscheid van onze predikant ds. J. de Korte te
organiseren.
Heeft u hier ideeën over of wilt gewoon hieraan meewerken meldt u dan aan bij de scriba of bij één
van de kerkenraadsleden.
Het afscheid staat gepland op zondag 8 september as.
Agenda:
do. 28/2, meditatief schilderen, aanvang: 19.30 uur.
Kun jij zingen en/of acteren?! Dan zoeken we jou! Eens in de drie jaar wordt er vanuit
verschillende kerken in de gemeente Emmen een musical georganiseerd. De uitvoering vindt plaats in
Ichthus. Voor de nieuwe musical 'Kaïn' is men op zoek naar jong & nieuw talent die mee wil doen! De
repetities zijn op donderdagavond en starten in september. De uitvoering zal in april plaats vinden.
Vragen of aanmelden kan bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl

Kliederkerk 3 maart
Op zondagmiddag 3 maart vindt er in de basisschool 'Groen van Prinsterer' een kliederkerk
plaats! Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Ouders of grootouders zijn welkom om met hun
kinderen hierbij aanwezig te zijn. Kliederkerk begint op zondagmiddag 3 maart om 15.00 en duurt tot
17.00. Ze vieren samen, gaan creatief met het verhaal van Noach bezig en sluiten af met soep en
broodjes. Kom jij ook?
Er worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen bij (het uitleggen van) de knutselwerkjes. Opgeven
mag bij Gerben Kajim of Jedidjah de Haan. Mailen kan naar Jeugdwerker@pgemmen.nl
CAMPERMAPPEN.
Op de parkeerplaats P Oost aan de Kerkhoflaan in Emmen worden dagelijks informatie mappen aan
camperaars uitgedeeld.
Op die camperplaats komen op jaarbasis zo’n 1200 campers.
De camperplaats op 350 mtr. afstand van het centrum gelegen kent geen voorzieningen, maar wordt
alom door camperaars gewaardeerd.
Zelfs geen bordje hoe naar het centrum te komen, hangt er...
Joop van Luit zelf camperaar en vlakbij wonend bedacht dat het een aardige suggestie zou kunnen zijn
een informatiemap voor de camperaars te ontwikkelen.
3 jaar geleden begonnen met 250 mappen, is dat aantal voor 2019 gegroeid tot 750 mappen op
jaarbasis.
En niet alleen in Emmen ook op nog 4 andere plekken in Drenthe en Groningen worden die mappen
dagelijks uitgedeeld.
De inhoud van de mappen telt toeristische- en andere informatie die voor die voor de camperaars van
belang kan zijn.
Een blad met specifieke drentse gerechten is als aardigheidje erbij gedaan.
In enkele plaatsen is een folder van 22 kerken in en rond Emmen toegevoegd.
In samenspraak met de burgerlijke gemeenten en het Tourist Info Emmen is deze map ontwikkeld.
Dagelijks worden nu deze mappen uitgedeeld.
Ben je tussen de 25 en 35? Kom dan 3 maart naar Geloof en een hoop bitterballen!
Geloof en een hoop bitterballen is een initiatief van enkele 25-35 jarigen die meet-ups organiseren, die
laagdrempelig zijn en waar alle ruimte is voor ontmoeting en verdieping. Waar gesprek over geloof en
leven gevoerd kan worden en altijd bitterballen aanwezig zijn. Op 3 maart zitten we in Grand Café
Plein van 19.00-22.00 uur. We zullen samen naar een film kijken en daaromheen elkaar ontmoeten!
Voor info kan je contact opnemen met Cedric, 0623807573. Tot 3 maart!
Zang en Evangelie.
Zondag 3 maart a.s. is er een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat te Emmen. Met
medewerking van het Hardenbergs Chr. Mannenensemble o.l.v. Jan Quintus Zwart.
Voorganger in deze dienst is ds. Vasques uit Emmen.
Organist: Reint Elling.
De dienst begint om 19.00 uur.
U bent allen van harte welkom.

Kopij voor de volgende Hofgeluiden kunt u sturen naar: hofgeluiden@gmail.com vóór
woensdag a.s. 18.00 uur.

