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Voorwoord

Het Apostolisch Genootschap Emmen

Geachte lezer,
De Raad van Kerken en Christelijke Geloofsgemeenschappen in Emmen biedt u dit
informatieboekje aan over de verschillende Christelijke geloofsgemeenschappen
binnen de gemeente Emmen.
Met dank aan Dhr. Gorter voor het uitzoeken en vernieuwen van deze uitgave,
proberen wij u een goed beeld van de actieve kerkelijke gemeenten en Christelijke
geloofsgemeenschappen in Emmen te geven. Ieder van uit zijn eigen identiteit,
maar zich verbonden voelend vanuit naam en evangelie van Jezus Christus. Dit is de
basis waaruit wij de samenbinding blijven zoeken met onze broeders en zusters.
Een groot aantal kerkelijke gemeenten en Christelijke geloofsgemeenschappen
presenteren zich in dit boekje. Hieruit blijkt dat het geloof in de Vader, Zijn zoon
Jezus Christus en de Heilige Geest binnen Emmen nog steeds breed leeft, en dat wij
elkaar dankzij de oecumenische gedachten, respecteren en ruimte geven om op
onze eigen manier ons geloof te vieren en te belijden.
In een Oecumenische basis vraagt men elkaar, om de verschillende kerken en
christelijke geloofsgemeenschappen te verbinden, waarbij het belangrijk is om te
blijven waken voor eigen identiteit.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de verschillende kerkgemeenten en of
Christelijke geloofsgemeenschappen binnen Emmen? Dan zal wellicht dit
informatieboekje u hierin een wegwijzer kunnen zijn. De Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen hoopt dat u een passende gemeente vindt waar voor u
interessante activiteiten plaatsvinden en een plaats waar u zich geborgen mag
weten. Dat u uw geloof kunt delen met anderen. Veel informatief leesplezier
gewenst door de Raad van Kerken en Christelijke Geloofsgemeenschappen te
Emmen.
Danny Smit, voorzitter.
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In liefde werken aan een menswaardige wereld
Meerstraat 205 Mailadres: emmen@apgn.nl;
Informatie en overig contact: www.apgen.nl

Wij zijn.....de gemeenschap Emmen van het Apostolisch Genootschap. Het wordt
gevormd door ca. 16.000 mensen en wortelt in de traditioneel Christelijke
wereldwijde apostolische beweging. Na 1946 heeft het Genootschap zich zowel
organisatorisch als inhoudelijk van deze beweging losgemaakt en is een eigen
vrijzinnige weg ingeslagen. De vrijzinnigheid kenmerkt zich door het loslaten van
het traditionele Godsbeeld en door het geloof dat de mens voortkomt uit een indrukwekkend en deels
ondoorgrondelijk scheppingsproces dat zich heeft voltrokken en nog steeds
voltrekt zonder een bewuste aansturing. De gemeenschap in Emmen heeft 140
lidmaten,voorganger is Henk Putters.
Wij willen.....een gemeenschap zijn voor mensen die geloven in schep-pende
krachten in zichzelf en de ander. Die met elkaar ontmoetingen willen scheppen
waar bezieling, levensvreugde, troost en oprichting is te vinden. Voor ons is Liefde
het sleutelwoord waar alles mee samenhangt. We vatten onze doelstelling en
activiteiten graag samen met “In liefde werken aan een menswaardige wereld”.
Hiertoe houden we wekelijks een eredienst, die geheel verzorgd wordt door
vrijwilligers. Ook de voor- ganger, afkomstig uit de eigen gemeenschap of een
andere gemeenschap binnen de regio vervult zijn of haar opdracht geheel op
vrijwillige en onbezoldigde basis. Naast gesproken woord, mede aan de hand van
een wekelijks brief, zijn zang en muziek voor ons van grote waarde om het gevoel
van bezinning te versterken. We gebruiken eigen liederenbundels en inspirerende
liederen van buiten het Genootschap. De wekelijkse samenkomst sluiten we af
met een gezamenlijke Rondgang. Deelnemers bevestigen met een symbolische
handeling als een bezield mens de toekomst in te willen gaan
Wij vieren.....onze wekelijkse samenkomst op zondag om 9.30 uur
Een ieder is van harte welkom.
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Baptistengemeente Emmen 'De Bron'
Kerkgebouw: Ontmoetingscentrum “De Bron”
Hesselterbrink 2, Emmen, telefoon 0591-642774
Het postadres is: Hesselterbrink 2, 7812EA, Emmen.
www.debronemmen.nl

Wij zijn.....een levendige, dynamische en open baptistengemeente. Mensen van
allerlei leeftijden voelen zich bij ons thuis. We zijn gastvrij en hartelijk in een
ongedwongen sfeer. Zo zijn we bewogen met elkaar, met de mensen om ons
heen en met de wereld waarin we leven.
Wij willen.....de oude woorden uit de bijbel, en de bevrijdende liefde van Jezus
Christus, handen en voeten geven in het leven van vandaag de dag. We willen
inspireren om in geloof te groeien. Om het geloof in woord en daad te delen met
elkaar. Binnen én buiten De Bron.
We zijn actief in een groot aantal activiteiten. Denk daarbij aan Alphawerk, de
vrouwengroep, jongerenclubs, gespreks- , bijbelstudie- en gebedskringen,
cursussen (van bijbels koken tot en met opvoeden), en muziek. Daarbij werken
we graag samen met andere gemeenten.
Wij vieren.....Gods liefde voor en in ons mensen. Elke zondag opnieuw. Tijdens
de kerkdienst om 9.30 uur in Ontmoetingscentrum De Bron. Tijdens de dienst is
er crèche voor de kinderen t/m vier jaar. Er is zondagsschool voor de kinderen
van de basisschool. Na elke dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kop koffie. Bijzondere diensten zijn er ook. Bijv.
doopdiensten, de vieringen in de stille week vóór Pasen, gezins -, jeugd- en
theaterdiensten en natuurlijk de niet te vergeten “Kids Praise!”
Contact….Heeft u vragen? Wilt u een persoonlijk gesprek aanvragen? Wilt u meer
weten over bijvoorbeeld onze activiteiten? Bezoek dan onze website
www.debronemmen.nl of neem contact op met mevr. H. Haandrikman - Naber,
tel. 0591 – 641942.

Baptistengemeente Emmen ‘De wegwijzer'
Kerkgebouw De Wegwijzer, Meerstraat 36 7815 XH Emmen
Tel: 0591 – 648915 Website:www.wegwijzeremmen.nl
E-mail:info@wegwijzeremmen.nl Twitter:@WegwijzerEmmen
Facebook: https://www.facebook.com/wegwijzeremmen
Onze voorganger is ds. K. Stap tel: 0591 – 855376 / k.stap@home.nl

Wij zijn….. een gemeente die probeert om het evangelie van Jezus Christus
bekend te maken in onze omgeving in woord en daad. We proberen dat
gevarieerd te doen, zodat zowel jongeren als ouderen worden aangesproken en
opgebouwd in het geloof. We vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons
thuisvoelen en zo kunnen groeien in het geloof.
Wij willen….. hierbij graag dat iedereen zich met zijn of haar gaven en talenten
gaat inzetten in de gemeente om zo allemaal mee te werken in die grote opdracht
die de Heer ons heeft gegeven. Er zijn vele activiteiten in de gemeente, zowel
voor jongeren als ouderen. Het gaat daarbij met name om koren, bijbelstudies,
huiskringen, jongerenbijeenkomsten en muziek. We willen zo elkaar opbouwen in
het geloof en in onderlinge verbondenheid. We vinden het belangrijk dat we
omzien naar elkaar, elkaar bemoedigen en samen ook mooie momenten met
elkaar delen.
Wij vieren..... die liefde van de Heer ook door iedere zondagmorgen samen te
komen om 9.30 uur en regelmatig ook ’s avonds om 19.00 uur. We proberen dat
op een vrolijke en enthousiaste manier te doen, waarbij we graag heel gastvrij
willen zijn naar een ieder die komt.
U bent van harte welkom.
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Baptistengemeente Emmen ‘Het baken'
Kerkgebouw: Kerspellaan 2, 7824JG Emmen
Telefoon 0591-621697
Website: www.hetbakenemmen.nl.
Onze voorganger is: ds. Fred Smit
Laan van het Kwekebos 213 - 7823KE Emmen - Tel. 0591-675916
Wij zijn.....een Baptisten Gemeente die heeft gekozen voor een gavengerichte
taakvervulling. De bijbel leert dat ieder mens van God op zijn minst één gave van
de Heilige Geest heeft ontvangen. Dit betekent dat iedereen die behoort tot het
lichaam van Christus zijn eigen bediening heeft op basis van de gaven die de
Heilige Geest ons heeft toebedeeld bij de bekering. Het ontvangen van de gave
impliceert dan ook dat je een opgave, een opdracht hebt.
De Baptisten Gemeente Het Baken gaat uit van het bijbelse principe:
‘priesterschap van alle gelovigen‘. Het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van
de geestelijke gaven is de enige manier om dit bijbelse principe in praktijk te
brengen. Bij voldoende belangstelling organiseert de baptisten gemeente Het
Baken een gavencursus. Deze cursus wordt afgesloten met een gaventest die een
aanwijzing geeft welke mogelijke gaven de Geest heeft toebedeeld. De Baptisten
Gemeente Het Baken moedigt iedereen aan deze gavencursus te volgen en zich
aan te sluiten bij een gavenwerkgroep om in de praktijk je gaven te ontwikkelen.
De gemeente kent inmiddels een aantal gavenwerkgroepen: Zang en muziek,
Artistieke creativiteit, Gebed en genezing, Gastvrijheid en Pastoraat.
Wij willen…..door te leven als mensen van God andere mensen de liefde van
God en de genade van Christus laten ontdekken en ervaren.
De Baptisten Gemeente Het Baken is dan ook:
1. een plaats van ontmoeting en verbondenheid.
2. een plaats om te leren.
3. een plaats om te werken.
Wij vieren…..onze diensten elke zondag om 9.30 uur en in de maanden
september tot en met mei ook om 19.00 uur. Tijdens de morgendienst is er
crèche en zondagsschool. Na de dienst ontmoeten wij elkaar nog onder het genot
van een kopje koffie.
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Christelijke Gereformeerde Kerk Emmen
Kerkgebouw: 'Bethel', Sterrenkamp 14, Emmen, tel. 0591-619100 (kerkgebouw)
Het postadres is: Postbus 289, 7800 AG Emmen
Email: scriba@cgkemmen.nl
Onze voorganger is: Ds. G. Huisman tel. 0591-653000

Wij zijn.....een Christelijke Gereformeerde Gemeente voor Emmen en omgeving.
Wij zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is.
Wij willen..... de CGK “Bethel” te Emmen wil voluit kerk van de Here Jezus
Christus zijn. Ze wil staan op het onwrikbare fundament van het evangelie van
Jezus Christus. De Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van
God. De Bijbel is de bron én de norm van het gemeentelijke leven en van het
leven van de Christen in de wereld. Telkens weer moeten we beseffen en waar
nodig elkaar erbij bepalen dat de Schrift het eerste en het laatste woord heeft.
Wij vieren.....onze diensten zondags om 10 uur en om 18.30 uur
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Evangelische Gemeente Emmen
Wijkcentrum De Marke Statenweg107 7824CW Emmen
Zie ook onze website: www.evangelisch-emmen.nl

Wij zijn.....de Evangelische Gemeente Emmen.
Wij willen.....dat u door lofprijs en aanbidding en de preek opgebouwd wordt in
uw geloof, zodat u uw naaste tot steun kunt zijn en ook leert uw geloof uit te
dragen. In onze dienst mag je jezelf zijn en staat Jezus centraal. Tijdens de dienst
is er een tijd van lofprijs, ondersteund door een band. We hebben verschillende
sprekers die het woord van God brengen. Verder hebben we ook een bruisend
kinderwerk van de leeftijd van 0 - 12.
Wij vieren.....elke zondagochtend om 10:00 uur. Dan houden wij een
samenkomst waarin jong en oud elkaar ontmoeten . Na de dienst is ruimte voor
een gesprek onder een genot van koffie, thee en limonade. U en jij zijn van harte
welkom!!

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Emmen
De Goede Herderkerk, Oude Roswinkelerweg 30, 7822AD Emmen,
www.gkv-emmen.nl
Onze predikant is ds. J. Haveman, telefoon: 0591-532212,
e-mail: havejan@hetnet.nl , website: www.janhaveman.nl

Wij zijn… de vrijgemaakte kerk in de zuidoosthoek van Drenthe. Onze leden
wonen verspreid over de hele gemeente Emmen, en in de aangrenzende dorpen
van de gemeente Borger/Odoorn.
Wij willen… in verbondenheid met de Kerk van alle tijden de Blijde Boodschap
laten klinken in de huidige tijd.
Als gemeente van Jezus Christus leven we vanuit de zekerheid dat Hij door Zijn
lijden en dood, ons de toegang tot de Vader weer mogelijk heeft gemaakt. Omdat
hij als Koning en Goede Herder voor ons zorgt, mogen wij vol vertrouwen de
toekomst tegemoet zien en zijn wederkomst verwachten.
Vanuit dat perspectief mogen we elkaar in allerlei opzichten helpen en steunen om
zo een (h)echte gemeenschap te zijn.
Van daar uit willen we ook Gods liefde voor deze wereld zichtbaar maken, en zo
wervend gericht zijn op de redding van onze naasten.
Wij vieren…onze diensten op zondag om 9.30 uur en 16.30 uur.
In de morgendienst ligt de nadruk op het vieren van de ontmoeting met God en
elkaar.
De middagdienst staat meer in het teken van het onderwijs. Dan wordt een deel
van de belijdenis van de kerk, of een bepaald thema of onderwerp nader belicht.
Tijdens beide diensten is er gelegenheid kleine kinderen onder te brengen in de
crèche, om zo beide ouders de gelegenheid te bieden de diensten bij te wonen.
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Hutgemeenschap Emmen
Kerkgebouw: HUT kerk Prinsenlaan 82, 7822 GJ Emmen
http://gds.doopsgezind.nl/hutgemeenschap.emmen/
hutgemeenschap@hotmail.com

Wij zijn.....de Hutgemeenschap, een kleine vrijzinnig christelijke
geloofsgemeenschap,waarin doopsgezinden en remonstranten volledig zijn
geïntegreerd, samen met Hutgemeenschapsleden vanuit een
andere kerkelijke of godsdienstige achtergrond.
Wij willen…..als Hutgemeenschap open staan voor een ieder die
God wil dienen in woord en daad, in een vrije, verdraagzame
geest, met ruimte voor een persoonlijke geloofsbeleving.
Wij zijn samen op zoek naar eigentijdse vormen van geloven
en de mogelijkheden om van daar uit te leven.
Wij vieren…..elke tweede en vierde zondag dienst van 10.00 tot 11.00 uur.
Deze diensten worden veelal verzorgd door gastpredikanten omdat de
Hutgemeenschap geen eigen predikant in dienst heeft.
De Hutgemeenschap probeert met de volgende activiteiten bij te dragen aan haar
doelstellingen:
*Pastorale zorg aan haar leden
*Financiële ondersteuning van regionale projecten t.b.v. mensen in moeilijke
situaties
*Gesprekgroepen
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Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Kerkgebouw: “Hutkerk” (wordt gehuurd van de Hutgemeenschap)
Adres: Prinsenlaan 82, 7822 GJ Emmen
Het postadres is: Oringerbrink 61, 7812 JS Emmen
Email: tdreus@adventist.nl
Onze predikant is: Ds. M. de Reus: 0591-612387
Kantoor van de landelijke kerk (foto rechts):
Amersfoortseweg 18, 3712 BC, Huis ter Heide (Ut.)
Website: http://www.adventist.nl

Wij zijn.....een Protestantse kerk die ontstond in het midden van de 19e eeuw in
de VS. Van daaruit heeft zij zich over de gehele wereld verspreid. Momenteel
beschouwen tenminste 20 miljoen mensen zich Adventist. Dat aantal groeit
jaarlijks met ongeveer 1 miljoen mensen. In Emmen zijn wij een kleine maar
hechte gemeenschap van 75 leden.
Wij willen.....Christus centraal stellen in zijn verlossingswerk voor de mens en in
alles zijn voorbeeld navolgen. Daarom vieren wij de zaterdag (de bijbelse
“sabbat”) van vrijdagavond tot zaterdagavond als wekelijkse rustdag. Die
sabbatviering komt naar voren in de naam van de kerk: Zevende-dags Adventist.
Het woord advent verwijst dan naar een tweede belangrijke nadruk in onze kerk:
de wederkomst van Jezus. God eren door goed voor ons lichaam te zorgen.
Adventisten roken niet, gebruiken geen alcohol en houden zich aan de Bijbelse
voedingsregels.
Wij vieren.....onze diensten op sabbatmorgen van 10 tot 12 uur. De dienst is
verdeeld in twee delen: van 10 -11 uur een gesprek over een Bijbels onderwerp in
de vorm van een kringgesprek en van 11 – 12 uur is er een eredienst met
predikatie.
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Kerkgenootschap Leger des Heils Emmen

Nieuw-Apostolische Kerk Emmen

Kerkzaal en dienstencentrum:
Van Schaikweg 42 - 44, 7811 KK Emmen, tel. 0591-616655
Postadres: Bruntingerbrink 196, 7812 VV Emmen
Email:
sjaak.van.hese@legerdesheils.nl
Website:
www.korpsemmen.nl
Twitter:
@korpsemmen ; @DeVerbindingEmmen

Heidelaan 17, 7822 CM
Postadres: Dhr. T. den Hamer, Kuifmees 107, 7827BR Emmen
tel.06-13738149 e-mail timdenhamer@hotmail.com

Wij zijn.....een kerkelijke gemeente behorend tot het kerkgenootschap van het
Leger des Heils met haar hoofdkantoor in Almere. Voorop staat dat we ons laten
leiden door Gods Geest om met hoofd, hand en hart er te zijn voor de naaste ver
weg en dichtbij.
Wij willen.....het belangrijkste doel verwezenlijken nl. ‘zielen winnen voor Jezus’,
met ‘hart, hand en verstand’. Doelstelling is om zoveel mogelijk contacten leggen,
relaties opbouwen en uiteindelijk mensen bij Jezus brengen. Dit doen we d.m.v.
lofprijzing, aanbidding van onze Drie-enig God in het besef dat we slechts
zondaren zijn, verlost door het dierbaar bloed van Christus. De nadruk leggen op
persoonlijke levensheiliging in verbinding met liefde aan de naaste, d.m.v. het
uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening, dit zonder aanzien des persoon.
Ons dienstencentrum, waar onze kledingwinkel 6 dagen per week is geopend, met
4 dagdelen maatschappelijk- en pastoraal spreekuur, het schuldhulpproject, de
koffie-inloop, maaltijdvoorziening en voedselbank en het ‘secondhandsproject’
(meubilair), zijn vindplaatsen van ontmoeting.
Wij vieren.....onze eredienst voor volwassenen elke zondagmorgen om 10.00 uur
in de korpszaal voorafgegaan door bidstond, terwijl er voor kinderen tot 12 jaar
een kindernevendienst is. Verantwoordelijk korpsofficier zijn de Majoors J. van
Hese – Bor

Wij zijn.....de Nieuw-Apostolische Kerk in de gemeente Emmen en maken deel
uit van de N.A.K. Nederland en de internationale N.A.K. Belangrijke kernwaarden
van ons geloof zijn de zending van apostelen in de huidige tijd en de verwachte
wederkomst van Jezus Christus. In Nederland telt onze kerk ongeveer 11.000
leden, verdeeld over 68 kerkgemeenten, waaronder die van Emmen. Daarnaast
worden er vanuit Nederland kerkgemeenten verzorgd in België, de Antillen,
Suriname en Malta. Wereldwijd telt onze kerk circa 10 miljoen leden op alle
continenten.
Wij willen.....een gemeenschap zijn waarin ieder zich thuisvoelt en waar
iedereen van harte welkom is. In onze kerkdienst staat de woordverkondiging
centraal. De verkondiging van het woord wordt ondersteund door koorzang,
samenzang en muziek. Tijdens alle diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Voor kinderen en jeugd zijn er diverse activiteiten, w.o. zondagschool,
godsdienstonderwijs en jeugdavonden. Met onze overige gemeenten in
Groningen, Drenthe en Overijssel worden speciale tienerdiensten en
jeugddiensten gehouden. Naast de diensten op zondag en op woensdagavond, is
er ook aandacht voor de pastorale zorg van de individuele gelovige. Degenen die
daar behoefte aan hebben, kunnen altijd een beroep doen op één van de
ambtsdragers binnen de kerkgemeente. Onze Kerk kent drie sacramenten, te
weten de Heilige Waterdoop, de Heilige Verzegeling en het Heilig Avondmaal.
Wij vieren..... onze kerkdiensten op zondag 10.00 uur en woensdag 20.00 uur.
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Pinkster Gemeente Emmen
Kerkgebouw: “t Brinkenhoes”
Mantingerbrink 140, Emmen, tel. 0591-618581 (voorganger)
Voorganger: Rob Stoppelenburg, tel. 0591-618581
Oudstenraad: Ritzo en Lydia Muntinga, tel. 0591-512750
Henk en Greetje Helder, tel. 0591-512865
Het postadres is: Vesperweg 26, Klazienaveen
Email: rob.de.oase@hotmail.com

Wij zijn.....een warme evangelische gemeente waarin aandacht is voor elkaar en
ruimte voor aanbidding. Samen proberen we Gods Woord te verstaan.
Wij willen..... een hechte gemeenschap zijn die één is in streven en overtuiging.
Ook willen wij ons bewust zijn van het karakter dat we uitdragen, als gemeente
en individueel. Het bijeenkomen beperkt zich tot zondagen, maar gaat verder op
kringen en tijdens Bijbelstudies. Wij willen als gemeente bereid zijn ons te
spiegelen aan Gods woord. Samen proberen we Gods Woord te verstaan: de
Bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde boek en heeft dus bij ons het
hoogste gezag. Als gemeente vinden we het belangrijk om dagelijks te
onderzoeken wat God in Zijn woord tegen ons wil zeggen. Door de Heilige Geest
ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn. Gods Woord is het evangelie
van ons redding. Die boodschap proberen wij elke zondag met elkaar te verstaan
en aan iedereen door te geven.

Protestantse Gemeente Kapel "Centrum"
Kapelstraat 63.
7811XZ Emmen tel. 0591-641649
Predikant: Ds. Rob Wijnsma
Pastoraal medewerker: Ds. Gerda van Vliet

Wij zijn.....de Kapel Gemeente Centrum, een
warme betrokken gemeente en willen dit ook
kenbaar maken naar buiten. De Kapel noemt zich
evangelisch/ belijdend, in de verkondiging staat het
verzoenend lijden en sterven van onze Heer Jezus
Christus centraal.
Binnen dat kader zijn wij een pluriforme gemeente
die respectvol wil omgaan met de oude
geloofstraditie van onze gemeente, maar ook open
staat voor verandering en vernieuwing.
Wij willen.....binnen de Protestantse Gemeente in
Emmen, een uitnodigende missionaire gemeente
zijn èn blijven met een duidelijke identiteit waar het
Evangelie van Jezus Christus op een eigentijdse,
jong en oud aansprekende, activerende wijze wordt
gebracht.
Wij vieren.....onze diensten op zondagmorgen om 10.00 uur.

Wij vieren.....onze diensten zondagsmorgens om 10 uur.
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Protestantse Gemeente Emmen
wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn

Kerkgebouwen:
Grote of Pancratiuskerk, Schoolstraat 5, 7811XX Emmen, tel. O591-641712
Kerk van Odoorn, Valtherweg 1, Odoorn
Postadres: Sleedoorn 43, 7822AN Emmen email: scriba@grotekerkemmen.nl
website: www.grotekerkemmen.nl
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Onze voorganger is: Ds. Menso Rappoldt, tel. 0591-226144
e-mail: predikant@grotekerkemmen.nl
Pastoraal werker Odoorn: Mw. Helene Westerik, tel. 0643167139
e-mail: h.h.westerik@outlook.com
Wij zijn…..mensen in en om de Grote Kerk in het centrum van Emmen waar we
het leven vieren en gedenken. Waar we ons kunnen bezinnen op levensvragen en
geloof en waar cultuur een belangrijke plaats heeft.
We willen…..een open plek zijn, met veel nadruk op ruimte voor ieders
persoonlijke inbreng, om met elkaar een weg te zoeken tussen ‘tijdgeest en
Geest’.We willen ons laten inspireren, bemoedigen en uitdagen door de Bijbelse
verhalen, symbolen en rituelen. Tegelijk willen we een open oor hebben voor
andere tradities. Bij alles zijn we ons bewust van de maatschappij waarin we
leven en zien we de waarde van cultuur, muziek en kunst. We willen ons richten
op de oeroude waarden ‘goedheid’ en ‘waarheid’, maar niet zonder aandacht voor
‘schoonheid’.
Wij vieren…..gewoonlijk onze diensten op zondagmorgen om 10.00 uur. Kijk
voor afwijkingen op onze website of het prikbord op de kerk.
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Protestantse Gemeente Emmermeer
wijkgemeente 'Ichthus'
Walstraat 21 7815RA Emmen tel 0591-611728
Voor meer info: www.ichthus-emmermeer.nl
Predikanten:
Ds. Gerben Kajim
Ds. Janneke de Valk-Boerma
Wij zijn.....de Protestantse Wijkgemeente
Emmermeer, een deel van Christus
wereldwijde kerk,die samenkomt
in het kerkgebouw Ichthus.
De betekenis van deze naam vormt de basis
van waaruit we 'kerk' willen zijn:
Jezus Christus, Zoon van God, Redder en Verlosser.
Wij willen..... vanuit dit belijden ons geloof een invulling proberen te geven.
Omdat binnen onze gemeente de geloofsbeleving niet precies gelijk is, wordt aan
een ieder de ruimte gegeven om het geloof op eigen wijze te beleven en te
ervaren.
De zondagse kerkdiensten nemen een belangrijke plaats in. Het zijn de vieringen
waarin uiting gegeven wordt aan wat de Bijbel in ons leven, midden in de huidige
wereld, betekent en waarin we door middel van de sacramenten en rituelen de
mogelijkheid scheppen, te beleven wat ons inspireert, onze ziel voedt en ons
verbindt met elkaar.
Door een diversiteit aan samenkomsten, door de verkondiging van het Woord,
door het omzien naar elkaar, door diaconaat dichtbij en veraf, proberen we
verder te bouwen aan een kerk waar mensen elkaar ontmoeten en hun geloof met
elkaar delen. Een geloofsgemeenschap waar mensen kunnen groeien in het geloof
om zo weer door te geven aan anderen.
Ook door de week zijn er voor jong en oud activiteiten waarin we met elkaar iets
van een geloofsgemeenschap mogen ervaren. Denk aan de maaltijd van
ontmoetingen. We streven er naar om een hartelijke, vrolijke en gastvrije kerk te
zijn. Een gemeente die open staat voor nieuwe initiatieven en daarbij volop
gebruik maakt van de vele talenten die binnen deze gemeente aanwezig zijn.
Wees welkom om ook een steentje bij te dragen voor de opbouw van de Ichthus
gemeente.
Wij vieren.....onze diensten elke zondag om 10.00 uur.
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Protestantse Gemeente Emmen Oost
Kerkgebouw: “De Schepershof”
Het Waal 400, 7823 NS Emmen, tel. 0591-623674
Het postadres is: Haselackers 59, 7824LL Emmen.
www.pknemmenoost.nl
email: scribaat@pknemmenoost.nl
Onze voorganger is:
vacant

Wij zijn.....één van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Emmen.
Op ons visitekaartje staat dat we willen zijn als een regenboog, niemand
uitsluitend, vertrouwend op God en Zijn beloften, met een open blik op de wereld.
Wij willen.....als gemeente een gemeenschap vormen van verschillende mensen,
met verschillende gedachten, gevoelens en meningen. We willen die verschillen
zien als de kleuren van de regenboog, allemaal ontstaan door de breking van het
ene witte licht. Elke zondag komen we bij elkaar om dat licht, het evangelie van
Jezus Christus, tot ons te laten komen. Daar ontstaan de eerste kleuren, in
woord, lied, gebed, gave, doop en avondmaal. Ontmoeting staat in onze
gemeente hoog aangeschreven, we proberen dat een ontmoeting te laten zijn die
mensen opneemt zoals ze zijn, in al hun verscheidenheid. Die open ontmoeting
vindt plaats in de diensten, in allerlei vormen van bezoekwerk en in het
samenkomen in kleine kring rond wat ons inspireert. We willen ook iets uitstralen
van het licht dat we ontvangen. Dat gebeurt in vormen van diaconaat, dienst aan
de naaste dichtbij en veraf, dat gebeurt ook als we het omzien naar elkaar niet
beperken tot leden van de eigen gemeente.
Wij vieren.....onze diensten zondagsmorgens om 10 uur, waarna we elke
zondag samen koffie drinken!

Protestantse gemeente Emmen Zuid
Kerkgebouw: De Opgang: Mantingerbrink 199-7812 MD Emmen tel.0591-618054
Het postadres is: Bladderswijk WZ 17, 7885TH Nieuw Dordrecht
e-mail: scribaat@emmen-zuid.nl, website: www.emmen-zuid.nl
Onze voorgangers zijn:
Ds. Jan Fischer- Postduif 14 tel. 0591-532420
e-mail: Janfischer@ziggo.nl
Ds. Gerben Kajim-Dr.H.Blinkstraat 18 tel. 546017 e-mail: g.c.kajim@hetnet.nl

Wij zijn.....ook één van de wijkgemeenten van de Protestante Gemeente Emmen.
Wij zijn een eigentijdse, gemêleerde en open gemeente.
Wij willen.....een open gemeente zijn waarin de ontmoeting met God
ons inspireert om geloof hoop en liefde te delen. In ons kerkelijk centrum De
Opgang, middelpunt van onze gemeente, worden op zondagen en Christelijke
feestdagen kerkdiensten gehouden die om 10.00 uur beginnen. Vaak dragen
gemeenteleden bij in de uitwerking of uitvoering van de kerkdiensten. Na de
diensten is gelegenheid om bij de koffie even na te praten. Op doordeweekse
dagen zijn er tal van activiteiten, ook voor kinderen. Betrokken zijn op elkaar,
dienst aan de ander binnen – en buiten de kerk zijn sleutelbegrippen.
Wij vieren..... onze diensten op zondagmorgen om 10 uur
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R.K. Goede Herderparochie, locatie: St. Franciscus van Assisi.
Franciscuskerk, De Schanswal 4,7823TJ Emmen tel. 0591 62306
e-mail: fr.assisie@planet.nl; goedeherderparochie@gmail.com.
Openingstijden zie: Website www.rkemmen-erica.nl.
Onze pastores zijn:
pastoor Stiekema tel. 646773 en
pastor José Langen, tel. 626221

Wij zijn..... onderdeel van de Goede Herder parochie te Emmen-Erica.
Wij maken deel uit van vicariaat Drenthe van het bisdom
Groningen-Leeuwarden in verbondenheid met de bisschop.
Franciscus is de patroonheilige van onze kerk. “Vrede en alle Goeds”
was de lijfspreuk van Franciscus. Deze willen wij graag in ere houden.
De eenvoud van Franciscus straalt ook uit in onze kerk. Vele vrijwilligers
onderhouden het contact met de parochianen in stand en geven zo de kerk
handen en voeten.
Wij willen..... De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn waar christelijk
geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan
komen. Dat doen wij in verbondenheid met de wereldkerk van voorbije, huidige
en toekomstige tijden.
In de eucharistie bidden wij: “Om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.”
In de Goede Herder parochie wordt daarom ook iedere dag ergens de eredienst
aan God gevierd, Jezus in ons midden opdat de heilige Geest ons dagelijks leven
zegenrijk mag maken.
Wij vieren..... op zaterdag om 19.00 uur of op zondag om 10.00 uur.
Iedere dinsdagochtend om 09.30 uur.
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R.K. Goede Herderparochie, locatie H. Gerardus Majella.
Gerardus Majellakerk, Splitting 142, 7826CT Emmen , tel. 0591 – 622404
e-mail: stgerardus@hetnet.nl; goedeherderparochie@gmail.com.
Openingstijden zie: Website www.rkemmen-erica.nl.
Onze pastores zijn:
pastoor Stiekema tel. 646773 en
pastor José Langen, tel. 626221

Wij zijn….. onderdeel van de Goede Herder parochie te Emmen-Erica.
Wij maken deel uit van vicariaat Drenthe van het bisdom
Groningen-Leeuwarden in verbondenheid met de bisschop.
Sint Gerardus Majella is de patroonheilige van onze kerk. Deze volksheilige
uit Noord Italië is voor ons een blijvende bron van inspiratie en troost.
De jaarlijkse Gerardus Majellabedevaart in juni is onlosmakelijk met
onze kerk verbonden.
Samen met de andere locaties van onze parochie geven wij gestalte aan Katholiek
leven in Barger-Oosterveld en omstreken.
Wij willen..... De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn waar christelijk
geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan
komen. Dat doen wij in verbondenheid met de wereldkerk van voorbije, huidige
en toekomstige tijden.
Indachtig het leven van Gerardus-Majella willen wij ons geloof handen en voeten
geven. Omzien naar elkaar. Zieken bezoeken, dorstigen laven, naakten kleden,
gevangenen bezoeken, vreemdelingen opnemen, hongerigen spijzigen en doden
begraven (werken van Barmhartigheid). We willen ons in dienst stellen van Gods
Koninkrijk.
Wij vieren….. op zaterdag om 19.00 uur of op zondag om 10.00 uur.
Iedere woensdagavond om 19.00 uur.
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R.K. Goede Herderparochie, locatie: H. Paulus.
Pauluskerk: Meerstaat 2, 7815XG Emmen
en Kapel Holtingerhof: Holtingerbrink 62
Secretariaat: Weerdingerstraat 33, 7815SC Emmen, tel. 0591 – 612504
e-mail: pauluskerk.emmen@outlook.com; goedeherderparochie@gmail.com.
Openingstijden zie: Website www.rkemmen-erica.nl.
Onze pastores zijn:
pastoor Stiekema tel. 646773 en
pastor José Langen, tel. 626221

Wij zijn... onderdeel van de Goede Herder parochie te Emmen-Erica.
Wij maken deel uit van vicariaat Drenthe van het bisdom
Groningen-Leeuwarden in verbondenheid met de bisschop.
Titus Brandsma is patroon van onze kerk
Op het gebied van de diaconie, liturgie en catechese werken de locaties
nauw samen. Iedere groep heeft, op haar geheel eigen wijze, één doel,
samen willen zij door woord, daad en gebed het Evangelie van Jezus Christus
in de samenleving van Emmen en omgeving, present stellen. We hebben een
gemeenschappelijk parochieblad “Het Vierluik”, dat maandelijks verschijnt.
Wij willen….. ons geloof in woord en daad uitdragen. Wij hopen en geloven
dat “God met ons is”. Niet alleen als een steuntje in de rug, een anker of een
burcht. Maar zoals Paulus zegt tot de Korintiërs: ”Weet gij niet dat gij Gods
tempel zijt en dat Gods Geest in u woont? Want heilig is Gods tempel en dat
zijt gij”. Titus Brandsma heeft dit nogmaals bevestigd in zijn rede over het
Godsbegrip: “God die in ons woont”. Dat versterkt ons geloof en geeft ons
de kracht om te bidden, te vieren, te zingen en de moed om te werken aan e
en betere wereld van vrede en gerechtigheid.
Naast Liturgie, Catechese en Gemeenschapsopbouw neemt Diaconie (Vrede,
Ontwikkeling, Missie en hulp aan vreemdelingen) een belangrijke plaats in.
Wij vieren…in de Pauluskerk:
op zaterdag om 19.00 uur of op zondag om 10.00 uur.
Iedere donderdagavond om 19.00 uur.
en op donderdagavond stille aanbidding om 18.30 uur
Wij vieren….in de Kapel van de Holtingerhof: vrijdag 19.00 uur.
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Vrije Baptisten Gemeente Emmen
Kerkgebouw: Emmalaan 25
7822 JB Emmen
Secretariaat: info@vbemmen.nl / 0651915385
Voorganger: Jan Stoorvogel: j.stoorvogel@vbemmen.nl / 0591-532458
www.vbemmen.nl

Wij zijn….. een jonge frisse gemeente in de stad Emmen. De gemiddelde leeftijd
ligt ongeveer op 30 jaar. De helft van de kerk bestaat uit jongeren. Veel van deze
mensen hebben de afgelopen 3 jaar ontdekt welke rol Jezus kan spelen in hun
leven. Gewone Emmenaren. We komen elke zondag met ongeveer 400 mensen
(d.d. begin 2013) samen in het Hondsrug College, gebouw de Marke.
Wij willen....
 Houden van God
 Houden van elkaar
 De wereld te dienen
Dat doen we door…..
 Een spetterende zondagochtenddienst
waarin we God aanbidden
 In kleinere groepen doordeweeks
samen te komen: we zorgen voor elkaar en leren hoe je het geloof
praktisch kunt maken
 Allemaal in de kerk te dienen: iedereen draagt bij aan de bouw van een
levendige kerk
Wij vieren…..
Elke zondag om 10 uur dienst in het Hondsrug College.
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