Met vreugde bieden we u een nieuwe uitgave van ons blad Onderweg
aan.
Veel verschillende interessante berichten.
Neem de tijd om het te lezen en door te geven.
In december mag u een nieuwe nummer verwachten.
Interessante mededelingen van uw kant te melden?
Stuur het naar joopvanluit@home.nl
Veel leespelzier
De redactie

Denkertjes
Mensen uit enkele kerken vroegen de laatste tijd 2 dingen:
a waarom heeft onze kerk geen brievenbus?
b Kun je vragen of kerken af en toe hun website een beetje " opschonen"?
Er staan vaak verouderde bericten op...
Nee dat geldt waarschijlijk niet voor uw kerk, maar het kan toch waard zijn er
even achter aan te gaan....

Jaarlijkse oecumene lezing in Emmen...
Telkenjare een spraakmakende bijeenkomst.
De nieuwe bisschop van de drie noordelijke provincies Mgr. Ron van den
Hout verzorgt op 26 september de oecumene lezing in de Grote kerk in
Emmen om 19.30 uur. Volg de ontwikkelingen van de oecumene in RK
kring. Na de lezing ruim tijd om in discussie te gaan en vragen te stellen...
Hartelijk welkom

MAAK UW KERK NOG AANTREKKELIJKER...
Uw kerk staat voor openheid, gastvrijheid , vriendelijkheid
etc.
Dat kunt u versterken door rond uw kerkgebouw een (
relatief) klein stukje grond te gebruiken
Leg een kleine Bijbelse tuin aan met planten uit de Bijbel,
plaats 1 of 2 zitbanken en maak een informatiebord met
o.m. de geschiedenis van de kerk en
praktische mededelingen b.v. komende diensten, etc.
Heb je iets meer ruimte dan kun je ook een stilte hoek
maken ( b.v. om een kaarsje aan te steken o.i.) .Het kan
ook betekenen dat uw kerkgebouw door veel buurtgenoten
positiever bezien wordt.
Idee ter uitvoering? Aan u het initiatief....

Week van gebed 2018

Materiaal beschikbaar: meer informatie. Voor bestelformulier: klik hier

Lezing: een roze kring in elke kerk?
Vorig jaar werd dominee Wielie Elhorst door de Protestantse Kerk in
Amsterdam aangesteld als predikant speciaal voor lesbiennes,
homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Op 10 oktober komt
hij naar Assen om een lezing te geven. Hierin verdedigt hij waarom
het nog steeds nodig is om voor deze groep iets te doen. Ook legt hij
uit wat kerken en gelovigen kunnen doen voor deze groep. De lezing
begint om 20.00u in de Bron, Einthovenstraat 28 in Assen. Na de
lezing is er ruimte voor discussie en onderling gesprek.

Lezing: coming out in de islam

Drie kwart van de Nederlandse moslims zou het een probleem vinden als
hun kind een homoseksuele relatie zou aangaan. Het is dan ook niet
gemakkelijk om als homo, lesbo of biseksueel met een islamitische
achtergrond uit de kast te komen. Om dit onderwerp bespreekbaar te
maken hebben we Maruf, het platform voor queer moslims in Nederland,
uitgenodigd voor een lezing en coming out story. De lezing is op 12
oktober vanaf 20:00u in de Lutherse Kerk, Haddingestraat 23 in
Groningen.

PELGRIMAGE WANDELING DOOR EMMEN
De raad van kerken en geloofsgemeenschappen Emmen heeft een
brochure uitgegeven met een pelgrimage wandeling door Emmen.
Deels voert de route langs de eerder gelegde Stolpersteine en
deels langs gebouwen met een geschiedenis.
Informatie bij baptist@hetnet.nl
Gratis E Flits van de landelijke Raad van Kerken.
Handig en lezenswaard......
1x per maand geeft de landelijke raad van Kerken een z.g. e flits
uit met tal van interessante berchten.
Een gratis abonnement vraagt u eenvoudig aan via

rvk@raadvankerken.nl
500 jaar Luther

Afsluitend bijzonder concert in Emmen.
Zie de bijlage
Verzoek om u snel op te geven, want het concert mag zich op voorhand op een
grote bezoekersschare verheugen
Zingen, luisteren en meedoen Overigens: de broer van Luther komt ook nog langs..
Dus....29 september op naar De Goede Herder Kerk aan de Oude
Roswinkelerweg 30 in Emmen

Mathijs met herkenbare kerkliederen

We zijn verheugd dat we dit najaar nog een kleine editie van Music&Meeting hebben
kunnen organiseren. Op 4 november komt Matthijn Buwalda naar Tweede
Exloërmond in Odeon. Graag nodigen wij u uit om deze avond met ons mee te
maken! Aanvag 20.00 uur
LET OP: beperkte oplage, slechts 130 kaarten beschikbaar.
Adres Zuiderdiep 123 in Tweede Exloërmond
Prijs: €11,- bij de voorverkoopadressen en €12,50 online.

