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Vandaag
- wordt de dienst geleid door ds. Hetty Cohen Stuart-Fens
- het thema van de dienst is: Wie is God eigenlijk?
- is Geert Jan Olijslager onze organist
- de 1e collecte voor KerkinActie, de 2e collecte voor de wijkkas
- gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. P. van Krimpen.
Van Huis
Tijdelijk in Woon-zorg centrum De Zuidermarke, Wilhelminastraat 8,
(KDO A20) 7811 JA Emmen: mw. H.T. Pals-Oving.
Verhuisd
in Zorgcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen:
Mw. A. Koopman-Elsinga, van B/108 naar A/002
Volgende week zondag 22 maart
Dan gaat ds. Janneke de Valk voor in de dienst. De dienst heeft het karakter van een muziekdienst
waaraan gemeenteleden van Oost en Ichthus meewerken.
Ook dan is de eerste collecte voor KerkinActie en de 2e voor de kerk.
Volgende week in de dienst alle aandacht voor de Paasgroetenactie.
Elk jaar doen we hieraan mee. Dit jaar met een dubbele kaart die we als gemeenteleden kunnen
versturen.
Van de ZWO-commissie:
Vandaag is de derde zondag in de 40-dagentijd. We kunnen via de meegegeven spaardoosjes nieuwe
kansen geven aan straatmeisjes in Ghana. Die meisjes worden opgevangen en leren in hun eigen
onderhoud te voorzien. Ze leren voor kapster, naaister, pedicure, kok of maken sieraden. Zo worden
ze uit de armoede gehaald. U kunt natuurlijk uw bijdrage ook overmaken via rekeningnummer
NL54RABO0373737076 t.n.v. ZWO Emmen – Oost o.v.v. project Ghana .De spaardoosjes kunt u
inleveren op Eerste Paasdag.
Alle collectes in de 40-dagentijd zijn ook voor dit doel bestemd!
Opbrengst collecte 8 maart:
1e € 110,50; 2e € 84,47 ; 3e € 27,35
In Op Weg staat een storende fout op pg 24.
Bij ‘Kerkdiensten’ staat bij onderstaande data ‘nog niet bekend’ maar dat is wel bekend. Hieronder de
leest u wie op de genoemde zondagen voorgaan. (Hoort zegt het voort…)
29/3 dhr. H.J. Dijkstra Gasselternijveenschemond
5/4
ds G. Brandorff
Hardenberg
V en T: Vroege Vogelexcursie
Een voorproefje op de vogellezing/-middag is er nu in maart (als er nog blad aan de bomen zit).
Voor de liefhebbers is er een vogelexcursie in de Emmer Dennen. En wel op zaterdag 21 maart. We
vertrekken vanaf de Schepershof om 07.30 uur per fiets. Fokke Brouwer gaat mee als gids. Hij zal ook
mede de middag leiden in april over de vogels. Zorg voor goed schoeisel, de paden zijn slecht
begaanbaar, en eventueel een kijker.
De deelname is beperkt tot 11 personen!! Wees er dus snel bij. Opgave vooraf bij de scriba
scribaat@pgemmenoost.nl .
Samen de paasdienst maken
Op 12 april zal in onze kerk tijdens de Paasdienst het thema “Sta op” centraal staan. In deze dienst,
die voorbereid wordt door een aantal leden van de cantorij, staat de vraag centraal: ”Wat betekent
Pasen voor u/jou persoonlijk? Waartoe zet Pasen u/jou aan?”
Bij
“Hofgeluiden” van 1 maart zit een briefje, dat we u van harte aanbevelen: Het zou fantastisch zijn als u

zou reageren!!
Mocht u op 1 maart dit briefje gemist hebben, ze liggen ook vandaag nog op de balie. U kunt daarop
uw gedachten kwijt over wat Pasen voor u betekent. Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie.
Jorinde Fransen, namens de voorbereidingscommissie
Zo 22 maart: Kerk op Schoot viering De Opgang 15.30 uur
Dit zijn korte, sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (met hun
(groot)ouders). Tijdens ‘Kerk op schoot’ beleven de baby’s en peuters een Bijbelverhaal met alle
zintuigen. Het verhaal wordt verteld, afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Welkom
Kopij voor de volgende Hofgeluiden kunt u sturen naar: hofgeluiden@gmail.com vóór
woensdag a.s. 18.00 uur.

