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Vandaag
is drs. J. Maatjes-Hulsing uit Oosterhesselen onze voorganger
is Tonnis Bos onze organist
is de 1e collecte voor de diaconie, de 2e voor de kerk
gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar
mw. De Ruiter-Visscher, ze verblijft in de Horst.

Van huis:
Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60 7824AA
mw. E. Gortmaker-Victorie
Tijdelijk in Weidesteyn, Dr. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen:
Mw. A. Katerberg-van Delden
Tijdelijk in de Horst, Rondweg 97 7825TC:
mw. G Stikfort-Oosting
mw. L.J. de Ruiter-Visscher verblijft voor revalidatie in De Horst, afd. De Vaart, kamer 13
Van de ZWO- commissie:
De actie “Een nieuw begin in Rwanda” die we voerden in de 40 – dagentijd heeft opgebracht aan
collectes € 909,52, V & T – middag €248,00, spaardoosjes € 516,10 en via de rekening € 700,00
In totaal € 2373,62!!!!!
Alle geefsters en gevers hartelijk dank voor dit geweldige resultaat!
We zijn zo onder de indruk van dit project dat we besloten hier mee door te gaan. Tot 1 maart 2020
zijn alle bijdragen voor de ZWO bestemd voor Rwanda.
Opbrengst collectes vorige zondag:
1e € 144,20; 2e € 95,26; 3e € 39,75
Afwezig
Ds. Jan de Korte heeft vakantie t/m 2 juni. Voor eventuele vervanging kunt u bellen naar de scriba,
dhr. Rien Middelburg
Volgende zondag
is onze voorganger ds. Fischer uit Emmen Zuid
zijn de collectes voor diaconie en kerk
Vanuit de kerkenraad
Op Hemelvaartsdag is er geen dienst in de Schepershof.
De predikant die voor zou gaan is zeer ernstig ziek, ook hadden we nog geen organist. We vieren die
dienst in Ichthus.
Wij zijn uitgenodigd in Ichthus, om samen met de Kapel en Ichthus de Hemelvaartsdienst te houden.
De autodienst gaat dan die kant op. Voor anderen die ook graag vervoer wensen, meldt u aan bij de
balie, dan proberen we vervoer te regelen.
Annie Bos, voorzitter kerkenraad
Afscheid ds. Jan de Korte.
Op 8 september neemt ds. De Korte afscheid als voorganger van onze gemeente. Er is inmiddels een
groep gemeenteleden bezig met de voorbereidingen van dit afscheid.
Van u als leden van onze gemeente vragen we vooralsnog twee dingen:
• We willen graag ds. De Korte een boekwerk aanbieden met
bijdragen van gemeenteleden. Dat kan in de vorm van een persoonlijke herinnering, een lied, een
gedicht, een foto of wat u ook maar te binnen schiet. Dit graag op A4 formaat: uw bijdrage kunt u
inleveren in de doos die op de balie komt te staan of mailen aan Petra ten Cate
• Vanzelfsprekend hoort bij dit afscheid ook een cadeau: uw bijdrage daarvoor mag u overmaken op
het rekeningnummer van de wijkkas onder vermelding van ‘cadeau ds. De Korte’. Het rekeningnummer
is: NL05 RABO0373719140.

Wereldwinkel en Amnesty International
Vandaag kunt u producten uit de Wereldwinkel kopen en brieven voor Amnesty International
meenemen en/of schrijven.
De brieven gaan vandaag naar Iran, waar de autoriteiten een groep natuurbeschermers beschuldigt
hun werk te gebruiken als dekmantel om militaire gegevens te verzamelen. Ze vroegen aandacht voor
milieuproblemen. Ze werden gemarteld en worden mogelijk ter dood veroordeeld.
En naar Vietnam, waar Huynh Truong Ca gearresteerd werd toen hij onderweg was naar een
vreedzame demonstratie, waarin opgeroepen werd voor meer democratie. Hij werd in een oneerlijke
rechtszaak veroordeeld tot vijf en half jaar gevangenisstraf omdat hij “propaganda tegen de staat “zou
hebben verspreid.
Van de Werkgroep Gemeentezondag (WGZ).
Op zondag 6 oktober houden we weer onze gemeentezondag. Dat duurt nog wel even zult u zeggen
maar we willen toch alvast met de voorbereidingen beginnen.
Het landelijk aangereikt thema is: “Een goed verhaal” en op de website van de PKN is er al informatie
te vinden bij “Startzondag”.
Op woensdag 12 juni komen we bij elkaar voor een eerste bespreking: hebt u zin om mee te doen?
Wees hartelijk welkom!!!
Vanavond: Taizé-gebed in de Grote Kerk
Graag willen wij daarvoor iedereen uit Emmen uitnodigen, dus ook u. Het Taize-gebed begint om 19.00
uur. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke
christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders
dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raakt. Tot 26 mei 19.00 uur!
Zomeravondzang met Valerius
Vanavond om 19.00 uur organiseert het Christelijk Mannenkoor Valerius uit Emmen een
samenzangavond in ‘De Opgang’ aan de Mantingerbrink 199 in Emmen. Dit als afsluiting van het
seizoen. De entree is gratis, bij de uitgang is er een collecte.
Begeleiding door organist Dirk Swama. Mw. Ina Klompmakers zal de verbindende teksten spreken. Het
geheel staat onder leiding van dirigent Luuk Tuinder en uiteraard zullen de mannen zich van hun beste
kant laten horen. U bent van harte welkom!
Verjaardagfonds
De telling van het verjaardagfonds heeft over de afgelopen periode
vanaf oktober 2018 het bedrag opgeleverd van € 764,52
Alle gevers en de ophalers hartelijk dank.
Bram Misker.
Zondag 2 juni is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat 63 in
Emmen, met veel samenzang van bekende geestelijke liederen.
Voorganger in deze dienst is ds. Wijnsma uit Emmen.
Met als thema : Taal des Heeren, Stralende taal.
Medewerking wordt verleend door het "Ichthus koor" Emmen
o.l.v. Frits Vuchteveen. Organist / Pianist Dick Swama.
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
In verband met Hemelvaartsdag zal er volgende zondag 2 juni

geen Hofgeluiden verschijnen.

Kopij voor de volgende Hofgeluiden kunt u sturen naar: hofgeluiden@gmail.com vóór
woensdag 5 juni a.s. 18.00 uur.

