Centrum Post
Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderling van dienst:
Medewerkers koortje:

Ds. Wiekeraad (Uelsen)
dhr. Marc Bruinewoud
fam. J. Horden
dhr. M.H. Gremmer
Janny Drenthen
Janny Wolf
Annie Post
Tineke Zwarts
Ziek ook onze wbsite: www.kapelemmen.nl

Uitgave no. 124
Datum: 22 april 2021

ORDE VAN DE DIENST, zondag 25 april 2021, aanvang online-dienst: 10.00 uur.
*

Vooraf: Psalm 66 : 1 (Breek, aarde, uit in jubelzangen)

Votum en Groet.
*

Psalm 66 : 3 (Doe onze God uw loflied horen)

Vermaning.
*

Psalm 66 : 7 (De naam des Heren zij geprezen!)

Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging.
*

Gezang 977 : 1 (Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing: Johannes 15 : 1 t/m 8 (NBG).
*

Gezang: 970 : 2 (Ranken zijn er vele, één is het licht)
(Graag twee keer zingen achter elkaar!)

VERKONDIGING: Thema: “De ware wijnstok”.
*

Gezang 653 : 5 (Gij zijt de wijnstok van het leven)

Voorbeden en Onze Vader.
Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor de diaconie. Vrolijkheid in asielzoekerscentra. Een op de drie
vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en
hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid
creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater,
film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten
komen en hun veerkracht versterken.
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Gezang 422 : 1, 2 (Laat de woorden, die we hoorden klinken in het hart)
Zegen.
*
Na de zegen Gezang 425 : 1 (Vervuld van uw zegen, gaan onze wegen van hier...)
Bedankt
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen van de kerk. Tevens wil
ik iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en mailtjes. Met vriendelijke groet, Dina Gruppen.
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. Joh. Wierts,
Rietlandenstraat 70.

OVERZICHT DIENSTEN :
2 mei - 10:00 uur - ds. Nobel (Hoogeveen);
9 mei - 10:00 uur - ds. R. Wijnsma;
16 mei - 10:00 uur - ds. Van Asselt (Nijverdal);
23 mei - 10:00 uur - ds. R. Wijnsma - 1e Pinksterdag;
30 mei - 10:00 uur - ds. R. Wijnsma.

Leesrooster voor de komende week: 3e kolom -Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom: Taizé
Zondag
25 april
1 Johannes 3:1-10
Johannes 10: 11-15
Maandag
26 april
1 Johannes 3:11-24
Filipenzen 3: 17-4:1
Dinsdag
27april
Ezechiël 35:1-15
Psalm 119: 9-16
Woensdag
28 april
Ezechiël 35:1-15
Romeinen 8: 22-27
Donderdag
29 april
Ezechiël 36:16-28
Romeinen 12: 9-13
Vrijdag
30 april
Ezechiël 36:29-38
Handelingen 4: 1-22
Zaterdag
1 mei
Psalm 136
Galaten 5: 16-18, 22-23
Zondag
2 mei
Ezechiël 37:1-14
Johannes 15: 1-8
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 2 mei is de 1e collecte is voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
Vakantie Pastoraal Predikant
Vanaf vrijdag 9 april heb ik 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.
Vakantie Predikant
Van zondag 18 april t/m 25 april heb ik een week vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met
de voorzitter, dhr. Gremmer, of de scriba, dhr. Stevens. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma.
Muzikale Klanken Kapel
Zondag 9 mei is er weer een muzikaal programma vanuit de Kapel van 19.00 tot 20.00 uur. Het programma met
als thema Gedenken en Herdenken. Met m.m.v. Marc Bruinewoud, piano en zang, en met een korte meditatie.
Verder werken mee een klein aantal dames met zang en Reint bespeelt het orgel. Voor deze muziekavond
mogen wij geen kerkgangers toelaten dit i.v.m. de corona. Via kerktelefoon en kerkomroep.nl is het programma
te beluisteren nu ook met beeld. Voor informatie kunt u bellen met Reint tel. 612500. Wij wensen iedereen
alvast veel kijk- en luisterplezier. En een muzikale groet van Marc en Reint.
Koster Henk Meijeringh
Na een ‘dienstverband’ vanaf het begin, dat vrijwilligers het kosterschap hebben vervuld, was Henk Meijeringh
één van de eersten. Eerst met z’n vrouw, daarna heeft hij het alleen verder gedaan. Steeds met de nodige inzet
en altijd bereid om z’n taken op een goede manier te vervullen. Helaas heeft hij, met de nodige pijn in het hart,
deze taak moeten neerleggen. Het zal wennen zijn, voor ons, maar zeker ook voor Henk na zoveel jaren. Gezien
de huidige omstandigheden hebben we jl. zondag een beetje stilletjes afscheid van hem genomen. Maar zo gauw
de omstandigheden het toelaten willen we alsnog graag in gemeenteverband hem heel hartelijk danken voor het
vele werk, dat hij al die jaren voor de Kapel gemeente heeft gedaan. De Kerkrentmeesters.

Info voorziening Centrum Post
Vanaf het begin van de pandemie is Centrum Post één of meerdere keren per week verspreid om de gemeente
over al het wel en wee van de gemeente te informeren. Steeds meer gemeenteleden hebben ondertussen de
beschikking gekregen over internet of hebben zich in het gebruik daarvan bekwaamd. Zo ook met het ontvangen
van e-mail of de online-diensten, nu zelfs met beeld. Toch blijken er steeds weer gemeenteleden te zijn, die
inmiddels wel internet hebben, maar nog geen Centrum Post ontvangen. Mocht u ook Centrum Post willen
ontvangen, stuur dan even een mailtje naar: voorzitter@kapelemmen.nl en Centrum Post valt ook bij u in de
mailbox. Ook u bent dan steeds geïnformeerd.
Nieuws uit de Gemeente
Helaas is er nog weinig te melden over versoepeling van de Corona-maatregelen. Wat de kerkdiensten betreft is
er niets veranderd. De PKN heeft haar advies evenmin gewijzigd. Dat betekent voorlopig nog even zo door met
de nodige voorzichtigheid. Dus geen kerkgangers en niet zingen en vooral afstand houden mét mondkapje. Na 28
april geen Avondklok meer en gaan hopelijk de besmettingscijfers omlaag. Wellicht kunnen bepaalde activiteiten,
met o.a. de kerkdiensten, weer voorzichtig opgestart worden. Op Hemelvaartsdag zal er een gezamenlijke
online-dienst zijn vanuit De Opgang. Het zou fijn zijn met Pinksteren weer een dienst te houden met een beperkt
aantal kerkgangers, 30 mag in elk geval. Mede ook, omdat steeds meer van onze gemeenteleden van een
vaccinatie zijn voorzien. Natuurlijk zullen we voor én met elkaar voorzichtig moeten blijven. We zullen u het zo
gauw mogelijk laten weten via Zondagsbrief Centrum Post.
Van U is de toekomst
Een boekje, uitgegeven door de PKN, een Focus voor de Protestantse kerk in Nederland op weg naar 2025. Deze
visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen
beleidsplan, maar een inhoudelijke plaats-bepaling. Ze geeft richting aan en biedt perspectief voor kerk-zijn in de
huidige Nederlandse context. Dit boekje wil inzichtelijk maken in welke richting de Protestantse kerk zich in de
komende jaren beweegt. Belangstelling voor dit boekje? Ze liggen voor u in de Tussenruimte en voorin de kerk
om nu of later/t.z.t. mee te nemen, met de bedoeling zich er in te verdiepen.
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 leveren 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 ……………….
Alleen een gelukkig mens
kan anderen gelukkig maken!

Uit: Zo maar voor jou. Phil Bosmans

Magnolia

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !

