Iedereen is van harte welkom om de erediensten mee te
maken en om na afloop een kopje koffie mee te drinken.

Kerkdiensten:
9.30 uur in de Lutherse Kerk, Hoofdkade 2.
Informatie:
G. Kamst-Kanning, Molenwijk 15, Stadskanaal.
Tel.: 0599-615300
E. J. Donga, Parklaan 15, 9521 GA Nieuw-Buinen.
Tel.: 0599-619766
Website:
www.elg-stadskanaal.nl

INFORMATIE FOLDER

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Stadskanaal bestaat
sinds 1857 en heeft vanaf 1875 een eigen kerkgebouw aan de
Hoofdkade 2. De gemeente telt 60 leden, 35 doopleden en 4
gastleden. Zij wonen verspreid over een groot gebied, tot
voorbij Assen, Emmen en Ter Apel.
Al is de Lutherse gemeente de kleinste binnen de P.K.N. van
Stadskanaal, elke week zijn er erediensten waarbij de
Lutherse liturgie wordt gevolgd, het Lutherse leesrooster in
acht genomen en veel wordt gezongen. Na elke dienst is er
gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie even bij
te praten.
Bij het Heilig Avondmaal krijgt iedereen de hostie en de wijn
persoonlijk uitgereikt. Christus, zo leerde Luther, is tijdens de
viering onder brood en wijn aanwezig. Iedereen die zich als
Christen door Christus aan Zijn tafel genood voelt, is daarom
van harte welkom om hieraan deel te nemen. Geen mens
heeft immers het recht om tussen de gelovige en Christus in te
staan.
De Adventszondagen hebben een bijzonder karakter, met
name de vierde advent. Dan bereidt de gemeente met een
uitgebreid Gemeentekerstfeest het Kerstkind een warm
welkom. Dit is een hoogtepunt in het kerkelijke jaar. De
Kerstdienst is eveneens heel feestelijk.
Op Oudjaarsavond sluit de gemeente het kalenderjaar af met
een vesper en op de eerste zondag van het nieuwe jaar is er
een Nieuwjaarsreceptie.
Op Witte Donderdag viert de Lutherse gemeente ‘s avonds
Heilig Avondmaal, als zij gedenkt hoe Jezus zelf het
Avondmaal instelde. De Paaskaars wordt die avond de kerk
uitgedragen. De dag daarop verzorgt de kerkenraad een
Goede Vrijdag-passie-dienst waarin elk jaar uit een ander
Evangelie de lijdensgeschiedenis wordt gelezen, afgewisseld
met veel gemeentezang.
Aan de Paasdienst gaat een gemeentepaasontbijt vooraf.
De nieuwe Paaskaars wordt dan weer feestelijk
binnengedragen en het licht van Christus wordt uitgedeeld. Op
de vooravond van Hemelvaartsdag is er een vesper.
Pinksteren wordt extra feestelijk gevierd.

Op zondag Trinitatis (de zondag na Pinksteren), waarmee de
cyclus van Hoge Feesten wordt afgesloten, komen alle
Lutherse gemeenten uit het noorden gedurende de hele dag
bij elkaar in een van de Lutherse kerken. Zo onderhoudt men
het onderlinge contact.
In de nazomer is er een gemeentezondag en in het najaar
een feestelijke Oogstdankdienst.
Uiteraard herdenkt de gemeente elk jaar Hervormingsdag
met een speciale dienst.
Kortom: door vieringen rond Schrift en Tafel, met veel
muziek, dankt de Lutherse kerk God voor het leven, het
jaar rond.
De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente steunt
het meisjestehuis Garuda in Den Pasar op Bali, Indonesië. Zo
toont de gemeente betrokkenheid met de wereld.
Om de veertien dagen komt de Lutherse Vrouwenvereniging
Catharina van Bora bijeen. De vereniging is aangesloten bij de
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond. In Assen en Emmen
zijn enkele keren per jaar Bijbelkringen.
Het kerkblad De Kerkklok wordt verstuurd naar vele adressen
in Nederland. De teksten zijn ook on line te lezen want de
gemeente heeft een uitgebreide website: www.elgstadskanaal.nl
De Evangelisch-Lutherse Gemeente is klein, maar daarin
schuilt juist haar kracht: de sfeer onderling is die van één grote
familie. Dat geldt ook voor de contacten met de Lutheranen in
het land: men kent en steunt elkaar, dat is vanzelfsprekend.
De E.L.G. Stadskanaal voelt zich daarom wel geborgen in de
grote Lutherse wereldkerk, waartoe overigens de hele P.K.N.
behoort.

