Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Oost
HOFGELUIDEN
2 oktober 2022
Vandaag
- Gaat ds. Door-Elske Cazemier voor in de dienst
- Is Bart Trip onze organist
- Is de 1e collecte voor de diaconie, de 2e is voor de PKN, de 3e voor de bloemen.
- Bij de uitgang staan de mandjes 1, 2 en 3
- U kunt uw bijdrage overmaken op het algemene collectenummer van de PGE:
NL15RABO 0114 5357 36 o.v.v. collecte 2 oktober 2022
- De bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan,
gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Rika Strootman-Bloemberg
Van Huis
Tijdelijk in Holdert, Hondsrugweg 101 (K512) , 7811 AB Emmen: mw. H. Feijen-Arends
Tijdelijk in De Bleerinck, afd. Loohoogte: dhr. H. ten Hoor
Tijdelijk in De Horst, afd. AA, Rondweg 75: mw. B. Willems-Akker
Opname Scheper Ziekenhuis (oost 4.36): mw. A. Wierts
Weer thuis
Uit het ziekenhuis: mw. R. Strootman-Bloemberg
Bij de dienst
De Tafel van Samen is het thema van de dienst voor onze gemeentezondag, n.a.v. lied 385.
De teksten die gelezen worden zijn uit 2 Kon. 4, 42-44 en Johannes 6, 1-15, verhalen over
maaltijden.
Aan tafel, onder het eten, heb je soms mooie gesprekken. Het hele leven komt voorbij en je
deelt met elkaar wat je bezighoudt. De kerk is niet voor niets begonnen met het vieren van
een Maaltijd, het Avondmaal. Het begint bij het delen van brood en meer...
Bedankje
Lieve gemeenteleden, langs deze weg wil ik iedereen hartelijk dank zeggen voor het warme
medeleven dat ik onlangs kreeg, door een bezoekje, kaart of telefoontje.
Ook voor de mooie bloemen van de kerk, dus van iedereen, waarvan ik nu nog geniet! Het
heeft me goed gedaan en gelukkig gaat het aardig goed met me!
Nogmaals, dank u wel!!
Truus Wouda
Collectes:
18/9 1e € 58,95, 2e € 51,50, 3e € 69,80
25/9 1e € 102,10, 2e € 39,60, 3e € 45,00
Volgende week, 9 oktober
Gaat ds. Door-Elske Cazemier voor in de dienst
Boekenmarkt 5 november
Wilt u gasten aan uw tafel?, samen een maaltijd nuttigen? Dat hoeft niet ingewikkeld,
gewoon een fijne stamppot of pannenkoeken of een pasta of ovenschotel. Om er samen van
te genieten aan tafel (past bij het thema van de gemeentezondag!). U kunt zich melden bij
Annie Bos, of via het mailadres: kerkenraad@pgemmenoost.nl.
Verder kunt u uw boeken kwijt aan ons. Laat het ons weten dan maken we een afspraak
wanneer u ze kunt brengen, of dat wij ze komen halen. Wim Masker of Annie Bos

Declareren bij de wijkkas
Soms heeft u geld tegoed uit de wijkkas.
Gebruik dan het declaratieformulier. U vindt het op onze website van Protestantse gemeente
Emmen: www.pgemmenoost.nl / onze gemeente /kerkrentmeesters/ declaratieformulier.
Dit is de enige manier om uw geld terug te krijgen!
Klaas van Netten, beheerder wijkkas
Seniorenmidweek 12 t/m 16 december
Van maandag 12 t/m 16 december 2022 kunnen 150 ouderen met een krappe beurs en/of
een klein sociaal netwerk genieten van een GRATIS vakantiemidweek “Ouderen in het
zonnetje”, georganiseerd door RCN Vakantieparken in samenwerking met Het
Vakantiebureau. Informatie kunt u verkrijgen bij Tineke Seijgers
seigers@ziggo.nl
Volledige bericht: zie onze website www.pgemmenoost.nl
Hofgeluiden via de mail ontvangen? Dat kan. Stuur uw mailadres naar
hofgeluiden@gmail.com
Kopij voor de volgende Hofgeluiden kunt u sturen naar: hofgeluiden@gmail.com vóór
woensdag a.s. 18.00 uur.

