Protestantse Wijkgemeente

Emmen-Oost

HOFGELUIDEN 24 januari 2021
Internetdiensten via www.kerkomroep.nl
Tot nader order houden we diensten zonder publiek. Iedere zondag is er een
rechtstreekse uitzending van onze dienst in de Schepershof te zien via internet
en YouTube. Zie www.pgemmenoost.nl
Zondag 24 januari
- gaat ds. Janneke de Valk-Boerma voor in de dienst
- is Geert Jan Olijslager onze organist
- is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerk
- u kunt uw bijdrage overmaken op het collectenummer van de PGE:
NL15RABO 0114 5357 36 o.v.v. collecte 24 januari
- De bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan, gaan met een
hartelijke groet van de gemeente naar mw. M.H. Groeneveld-Horlings
Bij de dienst:
Vorige week hadden we in de Schepershof de opening van de ‘Week van gebed
voor de eenheid’. Deze zondag is de afsluiting van deze ‘week van gebed’.
Janneke de Valk gaat voor in de dienst, het thema van de week is ‘Blijf in mijn
liefde’. In de gebeden worden de voorbeden uitgesproken die u hebt kunnen
inleveren.
Volgende week zondag 31 januari 2021
Dan gaat ds. Jan de Korte voor in onze dienst.
Geen Avondmaalvieringen
Om het virus op afstand te houden moeten we afstand van elkaar houden. We
kunnen nu nog geen kerkdiensten bijwonen, en niet samen als gemeente
bijelkaar zijn. Met pijn in ons hart moeten we erkennen dat we in deze tijd van
afstand niet samen als gemeente de Maaltijd van de Heer kunnen vieren. In het
preekrooster staat op 7 februari een viering aangekondigd. Maar dat kan niet
doorgaan. Het is niet anders, we blijven hopen en vertrouwen dat de
beperkingen ooit voorbij zullen zijn.
Namens de kerkenraad, Annie Bos voorzitter
Samen op pad
Kennismaken, het is best ingewikkeld in deze tijden. Vooral omdat we nog steeds
te maken hebben met de beperkingen rondom corona.
Graag zou ik natuurlijk veel mensen zien en spreken, maar ik houd me aan de
coronamaatregelen en ben redelijk terughoudend. Maar kennismaken tijdens

een wandeling kan natuurlijk ook. We kunnen telefonisch (0591-547687,
doorgeschakeld naar mijn mobiele telefoon) een afspraak maken en een plek
afspreken waar we elkaar ontmoeten. Wie weet gaan we als de Emmaüsgangers
op pad...
Hartelijk dank voor alle kaarten met goede wensen die ik de afgelopen tijd
ontving, het doet me goed.
Graag tot binnenkort, Door-Elske Cazemier.
De bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan……
We werden zondag verrast met een heel mooi boeket bloemen.
Het is goed om zo weer eens de verbondenheid met de kerk te ervaren.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Tiny en Roelof Boezen.
Aktie Kerkbalans 2021
Op verschillende wijze is aan alle leden van de PG Emmen de brief gestuurd met
de (jaarlijkse) vraag om mee te doen met de Aktie Kerkbalans.
Via de post zijn brieven verstuurd. Door de bezorgers van Op Weg zijn er brieven
bezorgd. En aan allen waarvan bij het Kerkelijk Bureau het mailadres bekend is,
is de brief over de Aktie Kerkbalans dinsdag 19-01 per mail gestuurd.
Uit ervaring weten we dat de mail van het Kerkelijk Bureau in uw spambox
terecht kan komen. Dat kan gebeuren door de diverse beveiligingen van uw mail.
Dus mocht u in uw Inbox de mail van de Aktie Kerkbalans niet kunnen
vinden, misschien zit die mail tussen uw spam.
Financiële gemeentevergadering
In normale jaren houden we een financiële gemeentevergadering, om de
rekeningen en begrotingen te presenteren en te bespreken, waardoor u op de
hoogte bent van de financiële positie van de kerk. U kunt dan aan de hand van
de cijfers de hoogte van uw bijdrage bepalen. Dat loopt nu anders, want we
kunnen elkaar niet ontmoeten in de kerk. We willen wel de cijfers aan u
presenteren zoals we dat gewend zijn. Daarvoor gebruiken we deze keer onze
website.
Vragen over de cijfers of uitleg bij de posten, dat kan via de mail. Vanwege
privacy gebruiken we het mailadres van de scriba scribaat@pgemmenoost.nl Hij
stuurt uw vraag door naar de betreffende penningmeester en die geeft aan u het
antwoord. Voor degenen zonder mailmogelijkheid kan de vraag via de
contactpersoon naar de scriba worden verzonden.
Internetdiensten
De dienst wordt op zondagmorgen om 10.00 uur opgenomen en rechtstreeks
uitgezonden. Te zien en te horen zowel direct als later op de dag of in de week.
Aanwezig zijn de predikant, ouderling en diaken, organist en twee zangers, het
beamteam en de koster.
De liturgie staat op onze website www.pgemmenoost.nl Via deze website kunt u
de dienst volgen via Kerkomroep/Schepershof of YouTube.

