Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Oost
HOFGELUIDEN
Pasen 21 april 2019
Vandaag
- is onze voorganger ds. Jan de Korte
- is Bart Trip onze organist/pianist
- verleent de Cantorij o.l.v. Tonnis Bos medewerking aan deze dienst
- we vieren het feest van Pasen. Het is het feest van de opwekking, van Jezus en van onszelf.
‘Wakker worden’ is het thema van deze dienst waaraan de cantorij meewerkt
- is de 1e collecte voor de diakonie, en de 2e collecte voor PG Emmen
- In de schikking zijn de acht elementen, die door hun getal verwijzen naar het nieuwe begin,
gerangschikt in de vorm van een hart. In de kerk en zeker met Pasen gaat het om het zien met
het hart. Het is het hart dat ontwaakt en zo komen we tot een nieuw zicht op onszelf, op elkaar
en op de wereld om ons heen. Uiteraard heeft de schikking vandaag een feestelijke sfeer
- gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar dhr. en mw. de Vries-Hobers Mw. de
Vries verblijft in de Bleerinck.
Van huis:
Tijdelijk in Zorgcentrum Weidesteyn, Dr. G.H. Amshoffweg 4,
Mw. A. Katerberg-van Delden
Tijdelijk in de Horst, Rondweg 97 7825TC:
mw. G Stikfort-Oosting
Weer thuis:
mw. A.A. Schutten
mw. M. M.D.J. Koster-Ijnsen

7909 AA Hoogeveen:

Opbrengst collectes vorige zondag:
1e € 165,10; 2e € 117,00; 3e € 35,10
In memoriam
In de afgelopen weken hebben we in de diensten de namen van enkele overleden gemeenteleden
genoemd. We noemen ook hier hun namen.
Op 24 maart overleed Willemina Beekelaar-Kremers. Zij werd 84 jaar.
Op 26 maart overleed Jenne Batterink Hij werd 81 jaar.
Op 31 maart overleed Willem de LangeHij werd 90 jaar.
Op 11 april overleed Fokkina Jantina Alkema-Berg Zij werd 87 jaar.
In gedachten en gebeden gedenken we hen die verdriet hebben om het heengaan van deze naasten.
Op 15 april overleed Grietje Antje de Jong, zij werd 93 jaar. Ze woonde de laatste jaren in Holdert.
Op 19 april namen we afscheid van haar op de Wolfsbergen. In onze gebeden gedenken we haar
familie en allen die met hen verdriet hebben om haar heengaan.
Van de ZWO:
Vandaag kunt u uw (gevulde) spaardoosjes inleveren in de kerk.U kunt ook uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer:
NL54 RABO 0373737076 t.n.v. ZWO Emmen – Oost o.v.v. project Rwanda.
Verkoop producten uit de wereldwinkel en brieven schrijven voor Amnesty International:
Volgende week zondag 28 april verkopen we weer producten uit de wereldwinkel en kunt u brieven
schrijven of meenemen in het kader van de schrijfactie van Amnesty International. In maart
verkochten we voor 356,95: weer een prachtige opbrengst waarvoor we alle koopsters en kopers
hartelijk danken!!
Komende zondag 28 april, na de kerkdienst, houden we weer een gemeentevergadering om u
allen te informeren en met u te spreken over de volgende stappen die gezet moeten worden.
We gaan dan o.m. praten over de profielschets van onze gemeente, de profielschets (onze wensen)
van de te benoemen predikant en zoeken wij enkele vrijwilligers uit de gemeente om samen met leden

van de kerkenraad de benoemingsadviescommissie te vormen. Ook willen wij met u in overleg over de
Hemelvaartdienst.
Opbrengst V&T maaltijd voor het Rwanda project
Op 11 april hadden we de lezing over ons ZWO project van KerkinAktie, Rwanda 25 jaar na de
genocide. Evelien Vrolijk heeft ons vertelt hoe de werkwijze van KerkinAktie (KiA) is. Hoe KiA bij het
verlenen van noodhulp samenwerkt met andere organisaties. Op de site van KiA kunt u veel info
vinden. Evelien had twee Rwandese gasten meegebracht, die vertelden over hun leven na de genocide,
en hun werk voor Mwana Ukundwa. Het verhaal dat Jean le Dieu en Festina vertelden was heel
persoonlijk en indringend , hoe ze de genocide hebben overleefd en hoe ze nu in het leven staan,
positief mede dankzij Rose van Mwana Ukundwa. In de wekelijkse filmpjes voorafgaand aan de
collectes hebben we Rose en anderen kunnen zien. We vinden dit project zo goed, dat we besloten
hebben om het geld van de V&T maaltijd in een spaardoosje te doen voor het Rwanda project,
tesamen met enkele giften die we ’s middags kregen. Totaalbedrag € 248,00.
Groothuisbezoek sectie 5 op woensdagmiddag 1 mei a.s. om 15.30 uur in de Schepershof; thema:
“De moeder, de vrouw”.
Na afloop eten we soep met brood en een toetje; kosten € 5,00 p.p.
Bedankt
Hartelijk dank voor alle aandacht die van u hebben ontvangen voor en na mijn operatie in het
ziekenhuis te Zwolle.
Uw belangstelling heeft ons goed gedaan. Het gaat langzaam vooruit. Een hartelijke groet, Marian en
Joop Venema
Heel veel dank voor al het meeleven vanuit de Schepershof tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis in
Hoogeveen en in verpleeghuis Weidesteyn. Het was zo goed en hartverwarmend de hoop- en
moedgevende bloemen , kaarten en/ of telefoontjes te krijgen.
Nogmaals mijn hartelijke dank! Alie Schutten
Boekenmarkt en schoonmaak
Wat hebben die twee met elkaar te maken denkt u misschien.
Vroeger en wellicht nu nog begon in het vroege voorjaar de grote
schoonmaak van het huis. Alles van de wanden af en meubilair
opgestapeld en kasten werden uitgesopt. Ook werd gekeken wat er
opgeruimd kon worden. Hiermee leg ik de link met de boekenmarkt!
Wanneer u de boekenkasten hebt nagekeken of er boeken weg kunnen, wilt u deze dan bestemmen
voor de boekenmarkt op 2 november 2019.
U hoort binnenkort waar en wanneer u ze kunt brengen.
Van de opbrengst hopen we weer een mooi bedrag te kunnen overmaken aan het Hospice Emmen. Van
harte aanbevolen door de kerkenraad.
Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Boekenmarkt 2019,
Wil van Netten.
Oranjevereniging Zuidbarge.
De Oranjevereniging organiseert in Zuidbarge activiteiten rond Koningsdag op 27 april. Dit jaar voor de
zeventigste keer! Voorafgaand op 26 april vindt vanaf 18.00 uur een volleybal- en een jeu de boule
toernooi plaats.
Op 27 april om 10.30 uur de kinderochtendshow.
‘s Middags om 12.00 uur het Koningsfeest met o.a een loopingbike, bungee-trampoline, swingkartbaan, , stormbaan, pannakooi.
Om 17.00 uur begint de muziek. Dit keer met 5th Wheel, een topband, die Koningsdag in Zuidbarge
slingers met swingers geeft. Tussendoor hebben we DJ Robert Smit met zijn beste hits.
De hele dag gratis entree in de tent en op het veld achter het dorpshuis in Zuidbarge.
Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet 2019
Sprekende herdenkingen op de plek waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld
Op 5 mei worden er in Emmen op verschillende plekken verhalen gedeeld. Onder andere het
verzetsverhaal van Jacoba Omvlee. Zij liet in haar huis in Zuidbarge een familie uit Nieuw-Amsterdam
onderduiken. Haar kleinzoon vertelt hierover.
De bijeenkomsten duren maximaal een uur en zijn gratis toegankelijk.
Het hele Emmense programma vindt u op de website: www.openjoodsehuizen.nl/nl/page/4410/emmen

Agenda:
23 april 19.30 uur

kerkenraadsvergadering

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

