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KERKDIENST A.S. ZONDAG
Ook komende zondag zijn kerkgangers weer van harte welkom. Uiteraard rekening houdend met alle
beperkingen en geldende richtlijnen van de overheid. Ook dan weer aanmelden bij de scriba, dhr. Stevens, tel.
0652591525. Afgelopen zondag waren er 42 personen in de kerk, incl. de ‘dienstdoenden’. Het maximale aantal
personen is inmiddels verruimd naar 60, exclusief zij die een dienst hebben te vervullen. Ook mag er weer zacht
(ingetogen) meegezongen worden. De PKN adviseerde 2 coupletten aan het eind van de dienst. Maar jl. zondag
heeft bijna iedereen alle liederen zachtjes meegezongen. Het gaf zo’n goed gevoel en men hield zich keurig in.
Voorlopig zal het kwartet nog de liederen zingen. Met het zachte gemeentezang als aanvulling op het koor, klonk
het allemaal best goed. Fijn dat het zo weer kan. Het ‘Onze Vader’ mogen we ook weer zachtjes meebidden. Wel
zitten we nog steeds op 1½ meter afstand, zoals aangegeven in de banken. Bij binnenkomst handen ontsmetten
en een mondkapje dragen. En … niet onbelangrijk, neem uw jas mee in de bank. Dus niet op de kapstok, dat
voorkomt samendrommen bij het uitgaan van de kerk. Volg a.u.b. ook de instructies op van de begeleiders. Alles
is bedoeld om besmetting van het verraderlijke virus te voorkomen. Ook na gevaccineerd te zijn, blijft het
oppassen.
ORDE VAN DE DIENST : Zondag13 juni 2021, aanvang dienst: 10.00 uur.
* Vooraf zingt het koortje: Lied 314: 1 en 2 - ‘Here Jezus, om uw Woord’
Welkom.
* Koortje: Psalm 33: 1 - ‘Komt nu met zang en roert de snaren’
Stil Gebed Votum en Groet.
* Koortje: Psalm 33: 6
Aanvangswoord.
Gebed.
* Koortje: Gezang 412: 1 en 3 - ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’
Schriftlezing: Jozua 5 : 10 t/m 15, 6 : 1 t/m 5, 20 t/m 21.
* Koortje: Lied 995: 1 ‘O Vader, trek het lot U aan’
(eerste vier regels op melodie ‘Kom Schepper God, kom Heilige Geest’)
O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood.
Schriftlezing: Mattheus 18 : 1 t/m 5.
* Koortje: Lied 995: 1/2 - ‘O Vader, trek het lot U aan’
(volgende 4 regels op melodie: ’Kom Schepper God, kom Heilige Geest’)
En stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.

Overdenking.
* Koortje: Lied 601: 1 en 2 - ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Dankgebed en voorbede.
Inzameling van de gaven:
1e collecte is voor diaconie;
2e col. bij de uitgang is voor PKN Missionair werk-Kerk voor het dorp.
* Koortje: Lied 675: 1 - ‘Geest van hierboven’
Slotwoord.
* Koortje: Lied 416:1 (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen.
* Het koortje zingt: Lied 431c - Amen
Orgelspel.
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 20 juni is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Noodhulp Griekenland-opvang gestrande vluchtelingen; 2e
collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
ZIEKEN Harry van der Laan, Beatrixstraat 54, 7811 RD Emmen, is voor een korte opname is het
Scheperziekenhuis geweest en is inmiddels weer thuis. Maandag 14 juni wordt Harry alsnog opgenomen - dit
i.v.m. een operatie op dinsdag 15 juni. Wij wensen Harry en Jose veel kracht en sterkte voor de komende week.
ZIEKEN (2)
Mijn moeder, Henny Witvliet-Slagter, Kapelstraat 44, gaat morgen 'verhuizen' naar de Hospice in Emmen. Dan
kunnen gemeenteleden haar een kaartje of bemoediging sturen. Zij stelt dit zeer op prijs. Ook blijft ze graag in
contact met de Kapelgemeente d.m.v. de kerkpost. Deze blijft ze graag daar ontvangen. Henny Witvliet-Slagter,
Hospice ‘Huis van heden’, Markeweg 1, 7822 GC Emmen. Met vriendelijke groet, Gera Claus, dochter.
BERICHT VAN OVERLIJDEN
Woensdag 2 juni is op 87-jarige leeftijd overleden Albert Arend de Groot, Ab. Dhr. de Groot woonde de laatste
tijd in Holdert. Boven de kaart staat: ‘Ik heb U in mijn handpalmen gegraveerd.’ En verder: ‘Vertrouwend op
God’s liefde is van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa.’ Het afscheid heeft gisteren
plaatsgevonden. We wensen de familie sterkte.
BEDANKT
Bedankt voor het mooie boeket die ik van de Kapel heb gekregen, Annie Eiting, Beatrixstraat 81.
BLOEMENGROET VAN DE GEMEENTE
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Lub, Wilheminastraat 96P.
OVERZICHT DIENSTEN
20 juni - 10:00 uur - ds. Van Vliet;
27 juni - 10:00 uur - ds. Nobel (Hoogeveen).

Leesrooster voor de komende week: 3e kolom -Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom: Taizé
Zondag
13 juni
Johannes 4:1-12
Marcus 4: 26-29
Maandag
14 juni
Johannes 4:13-26
Kolosenzen 3: 12-21
Dinsdag
15 juni
Johannes 4:27-42
Filipenzen 3: 12-21
Woensdag
16 juni
Johannes 4:43-53
Psalm 139
Donderdag
17 juni
Efeziërs 1:1-6
Openbaring 1: 1-8
Vrijdag
18 juni
Efeziërs 1:7-14
Efeze 2: 1-10
Zaterdag
19 juni
Efeziërs 1:15-23
Marcus 3: 13-19
Zondag
20 juni
Marcus 4:35-41
Marcus 4:35-41
VAKANTIE
Van maandag 14 t/m zondag 27 juni heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de
voorzitter, dhr. M. Gremmer, of de scriba, dhr. R. Stevens. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma.
KOOPJESMARKT KAPEL
Zaterdag 26 juni houden wij een koopjesmarkt van 9.00 - 15.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Kapel. Wel
volgens de richtlijnen van het RIVM, met verkoop van LP’s, CD’s ,DVD’s en legpuzzels. De opbrengst is voor het
Orgelfonds van de Kapel. Iedereen is van harte welkom en de koffie staat klaar. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Reint Elling, tel. 612500.
ZOMERLEZEN; BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG
Komende zomer is er zes keer gelegenheid om op de dinsdagmiddag met elkaar uit de bijbel te lezen. We lezen
nog even door in de psalmen. We beginnen met psalm 18, tweede helft en psalm 74. Dinsdag 29 juni, 6, 13, 20,
27 juli, en 3 augustus van 15:30-16:30 uur in de Ontmoetingsruimte. Er is ruimte voor maximaal acht personen.
Mocht er meer belangstelling zijn dan is meerdere groepen een optie. Gezien de corona-beperkingen is vooraf
opgeven nog dringend gewenst, liefst per mail robwijnsma@gmail.com of telefonisch 0528-351065. Er gelden de
inmiddels gebruikelijke patronen: Bij binnenkomst handen ontsmetten. We houden anderhalve meter afstand.
Daarom zitten we in de ontmoetingsruimte, staan de tafels in een kring en zit er één ‘huishouden’ aan een tafel.
Vooral bij binnenkomen en weggaan is het belangrijk afstand te houden. En wie verkoudheidsklachten heeft blijft
natuurlijk thuis, ook wie zich al had opgegeven.
KANDIDAAT KERKENRAADSLEDEN
Voor de tweede keer draagt de kerkenraad u de namen voor van een tweetal leden van onze gemeente. Greta
Baron-Nijboer heeft toegezegd een benoeming als ouderling te aanvaarden. Haar man, Jakob Baron wordt
voorgedragen als diaken. Jakob Baron is al penningmeester van de diaconie en de ZWO. Een functie waarvoor hij
ook kerkordelijk als diaken bevestigd behoort te zijn. Mochten er tegen de voorgestelde benoemingen bezwaren
zijn, dan graag schriftelijk indienen bij de scriba vóór 16 juni a.s. Mochten er geen bezwaren worden ingediend,
dan zal de bevestiging plaatsvinden op 20 september a.s. in de startdienst voor het nieuwe seizoen.
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 een Herder is de HEERE;
altijd waakzaam,
altijd behoedzaam,
altijd zorgzaam,
altijd beschermend.
Hij zal ons nooit verlaten.
Uit: Overvloed van Genade

Clematis (dubbele)
DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !

