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ORDE VAN DE DIENST :
Welkom en mededelingen.
*
Openingslied: Psalm 42 : 1, 7
Stil Gebed, Votum en Groet.
*
Zingen: Psalm 43 : 3, 4
Richtlijn voor ons leven.
*
Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5, 6
Geloofsbelijdenis.
*
Zingen: Psalm 89 : 7
Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezing: Johannes 21 : 15 t/m 25.
*
Zingen: Lied 624
Verkondiging.
*
Zingen: Lied 904 : 1, 3
Dankzegging en Voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor NBV - Hospice ’t Huis van Heden;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Zingen: Lied 913
Zegen.
*
Zingen: Lied 416 : 1, 4
-------------------ZIEKEN : Mevr. S. Neef-Saadhoff, Karbeel 155 7811 XM Emmen, is tijdelijk opgenomen in de
Zuidermarke afd. 1/119 aan de Wilhelminastraat 8 in Emmen. Wij wensen haar en voor dhr. Neef
namens de Kapelgemeente veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd.
BERICHT VAN OVERLIJDEN : Maandag 5 april is op 86-jarige leeftijd onverwacht overleden Jan
Berends. Boven de kaart staat een vers uit Hooglied 8:6 ‘Sterk als de dood is de liefde’, en verder:
‘Intens verdrietig maar dankbaar voor al het goede, delen wij u mede dat God heden heeft
thuisgehaald, mijn lieve man en onze vader.’ De afscheidsplechtigheid zal deze week in familiekring
plaatsvinden. We wensen de familie sterkte.
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HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt onderstaand echtpaar uit onze gemeente hun
huwelijksjubileum te vieren. Het echtpaar Kraak-Tuil, Karbeel 123 7811 XM te Emmen is op 6 mei 60
jaar getrouwd. Namens de wijk PG Emmen Centrum Kapel willen wij hen alvast van harte feliciteren
met deze dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de
mevr. v/d Vegt, Matissepasage 34.
OVERZICHT DIENSTEN :
18 april - 10:00 uur - ds. R. Wijnsma;
25 april - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen);
2 mei - 10:00 uur - ds. Nobel (Hoogeveen);
9 mei - 10:00 uur - ds. R. Wijnsma.
LEESROOSTER
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

KOMENDE WEEK : 3e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom - Taizé.
11 april
Jesaja 26:12–27:1
Johannes 20: 19-31
12 april
Jesaja 27:2-13
I Thessalonicenzen 1:1-5
13 april
Psalm 81
Lucas 8: 19-21
14 april
Ezechiël 33:1-11
Lucas 13: 18-21
15 april
Ezechiël 33:12-20
I Timotheus 4: 7-16
16 april
Ezechiël 33:21-33
Jakobus 5: 7-11
17 april
Ezechiël 34:1-10
Psalm 15
18 april
Ezechiël 34:11-22
Lucas 24: 35-48

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk
maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een
beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekend dat er minder inkomsten
zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen.
Daarom is het mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden
daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De
kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg
dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van
collectes.
Zondag 18 april is de 1e collecte is voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
VAKANTIE : Pasen gevierd, dat geeft moed om verder te gaan. We weten dat onze Heer is
opgestaan. Hij houdt zicht op ons leven, zowel op de donkere als de lichte dagen. Dat geeft ons
grond onder de voeten, ook nu we steeds meer uitzien naar de ontmoeting met elkaar en het
samen vieren in de kerk. We missen elkaar en het kan heel stil zijn om ons heen. Laten we elkaar
niet vergeten. Een telefoontje of een kaartje is een klein gebaar, maar kan met veel vreugde
worden ontvangen! Ikzelf heb vanaf vrijdag 9 april twee weken vakantie en ben dan dus niet
bereikbaar voor pastorale zaken van 9 t/m 25 april. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen
met de scriba, dhr. R. Stevens of met de voorzitter van de kerkenraad, dhr. M.H. Gremmer. Een
hartelijke groet, Gerda van Vliet.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag 18 april is er weer een muzikaal programma vanuit de Kapel
van 19.00 tot 20.00 uur. Het wordt een programma van bekende liederen uit de Johannes de
Heer bundel m.b.v. Marc Bruinewoud piano, accordeon en zang, en Marc houdt ook een korte
meditatie. Verder werken mee een klein aantal dames met zang, en Reint bespeelt het orgel. Voor
deze muziekavond mogen wij nog geen kerkgangers toelaten dit i.v.m. de corona.
Via kerktelefoon en kerkomroep.nl kunt u dit programma nu ook met beeld bekijken en beluisteren.
Wij wensen iedereen veel kijk en luisterplezier. En een muzikale groet van Marc en Reint.
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KERK TV : Sinds Pasen hebben wij ook beeld bij onze online erediensten. Fijn dat er positieve
reacties zijn gekomen. Als u nog suggesties, opmerkingen of vragen heeft, dan horen de
kerkrentmeesters die graag. Een opmerking was of het mogelijk is om de dienst op een later
moment te beluisteren en te bekijken. Dit is mogelijk, echter pas ruim een uur na de dienst.
INZAMELEN VOOR DORKAS : In deze Coronatijd is het afgeven van kleding voor Dorkas bij de Kapel
niet zo gemakkelijk. Vandaar de mogelijkheid kleding ook direct af te geven aan de Ermerweg 108.
Mocht er even niemand thuis zijn, dan kunt u de verpakte kleding ook voor de deur onder de
overkapping neerzetten. Van te voren even bellen kan natuurlijk ook, tel. 611215. Voor uw hulp en
medewerking al vast hartelijk dank. Met groet, Jannie Westhuis-Pol.
KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vóór 17:00 uur
bij M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155,Emmen,0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl.

En dit ………..

Zijn (Gods) woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang.
Psalm 30:6a

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !
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