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Preek van j.l. zondag
Elke week proberen we de preek van j.l. zondag u nog eens per mail te sturen. Speciaal bedoeld voor
gemeenteleden, die de kerkdiensten (nog) niet online kunnen volgen of de preek nog graag eens na willen lezen.
Ook zijn er enkele gemeenteleden, die de preek uitgeprint thuis ontvangen. Helaas was de preek van de laatste
zondag niet op schrift beschikbaar. Vandaar, dat u deze week geen preek per mail heeft ontvangen.
ORDE VAN DE DIENST, zondag 2 mei 2021, aanvang online-dienst: 10.00 uur.
*
Intochtslied: Psalm 25 : 4, 2
Bemoediging en groet.
Drempelgebed.
*
Lied: Psalm 25 : 8
Kyriëgebed.
*
Gloria Lied: Lied 305 : 1, 2, 3
Wegwijzing: Marcus 8 : 34 t/m 9 : 1.
Het Woord
*
Lied: Zingenderwijs 170 : 1, 2 (melodie Psalm 119)
1. Wij zijn geen mensen van het sterke woord,
een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven.
Maar speurend hebben wij een stem gehoord.
Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven:
Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort,
als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.’
2. De Geest ten leven leidt ons op die weg.
Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken.
Ons leven komt voorgoed bij God terecht,
als wij ons brood met anderen willen breken:
‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd.
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.’
Lezing: Marcus 9 : 2 t/m 11.
*
Lied: Zingenderwijs 170 : 3 (melodie Psalm 119)
De Geest van hem die als een tarwegraan
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen,
is God die adem schept in ons bestaan
en ons nabij is waar wij tastend vragen.
Hij zal met ons de weg ten einde gaan:
Een God als mens al onze levensdagen.
Prediking.
*
Lied: Zingenderwijs 55 (melodie Lied 439)
Geroepen om te komen,
Geroepen om te blijven,
geroepen om te zijn.
geroepen om te gaan.
Een vast besluit genomen,
De duisternis verdrijven,
begin van een refrein.
de zwaartekracht doorstaan.
Dit is voor ons de grond:
Dit is een levenstaak:
Belangeloos te geven
In eigen hart beginnen,
in een meervoudig leven
in wijsheid diep bezinnen:
liefde met hart en mond.
Nieuw leven in de maak.

Geroepen om te helen,
geroepen om te zien.
Het heilig spel te spelen
te zegenen misschien?
Dit is een hartewens:
Om samen bij te dragen
opdat de Dag zal dagen,
zegen voor ieder mens.

Geroepen om te delen,
geroepen om te zijn
met weinigen of velen,
in vrolijkheid of pijn.
Dit is ons vergezicht:
Om aan elkaar te groeien
in de woestijn te bloeien
te leven in het licht.

Gebeden en gaven
Geloofsbelijdenis.
Gebeden.
Inzameling van de gaven:
*

1e collecte is voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.

Slotlied: Rakelings Nabij Psalm 76 (melodie Lied 345)
Sta op als mens van zegen,
Sta op als mens van liefde,
verspreider van het licht,
die omzien naar het hart.
aan wie is af te lezen
Als schuilplaats tijdens stormen,
de glans van Gods gezicht.
bij dat wat ons benart.
Aan wie is uit te horen
Als anker in de branding
de waarheid van zijn stem.
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van zegen,
Sta op als mens van liefde,
geroepene door Hem.
Geroepen door Gods stem.

*
Lied 416 : 1 (Ga met God)
Zegen.
*
Lied 431c (Amen).
COLLECTES IN DEZE DIENST
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.
Zondag 9 mei is de 1e collecte is voor Kerk in Actie - Noodhulp-Libanon/Jordanië-Syrische vluchtelingen; 2e
collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
BLOEMEN
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. Berends, Wendeling 116.
OVERZICHT DIENSTEN
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.
ZIEKEN
Mevr. Karst-Werkman, is na een kort verblijf voor revalidatie in Oldersheem in Nieuw Amsterdam nu weer thuis
aan de Nijkampenweg 125. Wij wensen haar veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd. Er zijn geen
nieuwe berichten van zieken bekend, maar onze zorg gaat uit naar alle zieken in de gemeente die extra aandacht
nodig hebben. Laten we om elkaar heen blijven staan in woord en daad en gebed, Mogen wij ons omringd weten
door onze God.

Leesrooster voor de komende week: 3e kolom -Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom: Taizé
Zondag
2 mei
Ezechiël 37:1-14
Johannes 15: 1-8
Maandag
3 mei
Ezechiël 37:15-28
I Johannes 1: 1-4
Dinsdag
4 mei
Psalm 116
I Johannes 3: 16-20
Woensdag
5 mei
Ezechiël 38:1-13
Psalm 55: 17-19
Donderdag
6 mei
Ezechiël 38:14-23
Romeinen 14: 13-19
Vrijdag
7 mei
Ezechiël 39:1-16
Handelingen 10: 34-43
Zaterdag
8 mei
Ezechiël 39:17-29
Psalm 37: 27-40
Zondag
9 mei
Jozua 23:1-16
Johannes 15: 15-17
BERICHT VAN OVERLIJDEN
Zaterdag 24 april is op 90-jarige leeftijd overleden Willemke Harmens Loof-Pesman. Zij woonde met haar man de
afgelopen jaren in de Zuidermarke. Boven de kaart staat: ‘Heden is rustig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, oma en over-groot-oma.’ We wensen de familie sterkte.
BERICHT VAN OVERLIJDEN
Zaterdag 24 april is op 64-jarige leeftijd overleden Willem Jan Witvoet. Dhr. Witvoet heeft een aantal weken op
de IC gelegen. Er is nog geen kaart. We wensen de familie sterkte.
BERICHT VAN OVERLIJDEN
Zondag 25 april is op 97-jarige leeftijd overleden Willemien Kleine Deters-Bouwers. Zij woonde lang aan de
Julianastraat, maar de afgelopen tijd in de Zuidermarke. Boven de kaart staat: ‘Ga niet naar huis zonder Jezus,
maar treedt met Hem in het licht, je leven wordt rijk en blij en goed, als dat op Hem is gericht. Ga dan met
Jezus, ja, open je hart voor Hem. ’En verder: ‘Verdrietig, maar ook wetend dat het zo goed is, moeten wij
afscheid nemen van onze lieve moeder, oma en over-oma’. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. We
wensen de familie sterkte.
BERICHT VAN OVERLIJDEN OUD-GEMEENTELEDEN
Hoewel niet gebruikelijk, geven we u een twee-tal berichten van overlijden door. Het betreft oud-gemeenteleden,
die kortere of langere tijd binnen onze Kapelgemeente actief waren en bij meerdere gemeenteleden bekend zijn.
In Nieuw-Vennep overleed de heer Arie van Rijn op de leeftijd van 85 jaar. Hij was ouderling in de periode 1981
– 1985. Adres: Sandestein 96,2151 KG Nieuw-Vennep.
Ook is overleden Mevr. Liefke Elizabeth Munneke-Bos op de leeftijd van 64 jaar, zij woonde met haar man Jan
Munneke in Krewerd. Jan Munneke was een tijdlang scriba van onze gemeente. Adres: Pastorieweg 8, 9904 KG
Krewerd.
BEDANKT
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die wij afgelopen zondag mochten ontvangen van de gemeente.
Hartelijke groet, Miny en Hans Wierts.
BEDANKT
Vandaag, maandag 26 april, is mijn moeder weer thuisgekomen na een revalidatie periode van een maand in het
verpleeghuis Clara Feyoena Heem in Hardenberg. Mijn moeder is heel blij om weer thuis te zijn en wil de
Kapelgemeente bedanken voor de blijken van medeleven die ze in Clara Feyoena mocht ontvangen. Henny
Witvliet-Slagter, Kapelstraat 44, 7812 HC Emmen. Met vriendelijke groet, Gera Claus, dochter.
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.

ONLINE KERKDIENSTEN
De eerste versoepelingen van de corona-maatregelen zijn een feit en de oudste leeftijdsgroepen zijn inmiddels
gevaccineerd. Het gaat de goede kant op. Maar feit is ook dat het aantal besmettingen en de bezetting van de
ziekenhuizen nog steeds erg hoog is, en dat het nog onduidelijk is wat het effect van de nieuwe versoepelingen
op die aantallen zal zijn. Voor de kerkenraad is de veiligheid van ons allemaal steeds leidend geweest; ook nog
tijdens deze (hopelijk) laatste loodjes. Alles bij elkaar afgewogen hoopt de kerkenraad dat de situatie met
Pinksteren, 23 mei, zodanig verbeterd is dat er dan weer (dertig) mensen bij de diensten aanwezig zullen kunnen
zijn. Die hoop geldt ook het opstarten van activiteiten in de ontmoetings-ruimte rond die tijd. Definitieve
besluiten worden tijdig bekend gemaakt via de Zondagsbrief.
Ondertussen gaan de online-diensten natuurlijk gewoon door. Met beeld. De dienst van Hemelvaart zal een
gezamenlijke dienst zijn, niet alleen met Ichthus maar ook met de Opgang. Ds. Kajim en ds. Wijnsma zullen de
dienst leiden. De dienst wordt uitgezonden vanuit de Opgang en is te volgen via de
Kerkomroep/Emmen/Opgang.
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.
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 plaatsbepaling. 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.
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 ……………….

Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft:
leer on dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.
Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

Magnolia

Uit: Lied 387 : 3 en 4

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !

