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KERKDIENST A.S. ZONDAG
Ook komende zondag zijn kerkgangers weer van harte welkom. Uiteraard weer rekening houdend met alle
beperkingen en geldende richtlijnen van de overheid. Ook dan weer aanmelden bij de scriba, dhr. Stevens, tel.
0652591525. Jl. zondag werden we een beetje verrast. Er waren 54 personen in de kerk, incl. de dienstdoenden,
maar wel 14 personen meer dan opgegeven. Met het maximaal toelaten van 60 personen is dat alleen maar om
blij van te worden. Maar voor de organisatie is het lastig als je niet weet waar je aan toe bent. Dus a.u.b. even
aanmelden. Ook mag er weer zacht (ingetogen) meegezongen worden. Ook als het niet expliciet gezegd wordt.
Voorlopig zal een kwartet nog de liederen zingen. Het ingetogen zingen ging best goed en geeft het gevoel van
een ‘volle’ kerk. 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. Het zelf een zitplaats uitkiezen ging zondag heel goed. Wel graag niet direct aan het
begin van de bank gaan zitten, dan moet er gepasseerd worden en komen we te dicht bij elkaar. Bij het verlaten
van de kerk gaat het afstand houden ook goed, als het maar bank voor bank gebeurd. Nog even volhouden met
elkaar. Binnen niet al te lange tijd hopen we weer terug te kunnen naar ‘normaal’.
ORDE VAN DE DIENST : Zondag 20 juni 2021, aanvang dienst: 10.00 uur.
VOORBEREIDING
Orgelspel.
* Lied voor de dienst: Lied 154b: 1, 6, 10 - ‘Heel de schepping, prijs de Heer!’
Woord van welkom, mededelingen.
* Zingen: Lied 274:1 en 2 - ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’
Stil worden voor God.
Votum en groet.
* Zingen: Lied 274: 3 - ‘Wij zingen samen van uw gloria’
Verootmoedigingsgebed.
Leefregel: Lev. 19 : 1 t/m 4; 11 t/m 18.
* Zingen: Lied 538:1 en 4 - ‘Een mens te zijn op aarde’
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord.
Schriftlezing OT: Gen. 12 : 1 t/m 9.
* Zingen: Lied 23c: 1, 2 - ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
Schriftlezing NT: Hand. 9 : 1 t/m 4; 15 t/m 20.
* Zingen: Lied 23c: 3, 4 - ‘Al moet ik door het doodsravijn’
Preek.
* Zingen: Sela / Opwekking 687 - ‘Heer wijs mij uw weg’

GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbede.
Inzameling van de gaven:

1e collecte is voor KIA - Noodhulp Griekenland-opvang gestrande
vluchtelingen;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
* Slotlied: Psalm 95: 1 en 3 - ‘Steek nu voor God de loftrompet’
WEGZENDING EN ZEGEN
* Zingen: Lied 416: 1 - ‘Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen.
* Gezongen Amen: Lied 415: 3 - ‘Amen, amen, 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.
Collecte 13 juni: € 111,30 voor de Diaconie en € 70,20 voor PKN – Missionairwerk- Kerk voor het dorp.
Zondag 27 juni is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte bij de uitgang voor de eigen wijkgemeente.
ZIEKEN: Dhr. Harry van der Laan, Beatrixstraat 54, 7811 RD Emmen, is na een geslaagde operatie (dinsdag) in
het Scheperziekenhuis aan de beterende hand. Als alles goed gaat, mag hij morgen (donderdag) weer naar huis.
Mevr. H. Witvliet-Slagter is opgenomen in hospice ‘t Huis van Heden, Markeweg 1, 7822 GC Emmen. Een
behandeling was niet meer mogelijk.
Ook voor mevr. W. Braam kwam een behandeling te laat, zij is opgenomen in De Horst, Afdeling De Esch. Een
blijk van medeleven zal iedereen goed doen. Waar mogelijk beterschap gewenst, maar vooral Gods nabijheid
toegebeden.
BEDANKT: Wij waren aangenaam verrast door het prachtige boeket die wij mochten ontvangen ter gelegenheid
van ons 40 jarig huwelijks jubileum. Hiervoor onze hartelijke dank.
Vriendelijke groet, Ella en Roelof Themme.
BLOEMEN: Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. P. Lasscher,
Wendeling 215.
OVERZICHT DIENSTEN:

27 juni - 10:00 uur - ds. Nobel (Hoogeveen);
4 juli - 10:00 uur - ds. Wijnsma, Slotdienst;
11 juli - 10:00 uur - ds. Kajim, 1e zomerdienst Kapel - Koffiedrinken;
18 juli - 10:00 uur - ds. Wijnsma, 2e zomerdienst Ichthus - Koffiedrinken.

LEESROOSTER voor de komende week: 3e kolom -Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom: Taizé
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni

Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-43
Efeziërs 2:1-10
Efeziërs 2:11-22
Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 3:14-21
Ezechiël 45:1-9

Marcus 4:35-41
Ezechiel 20: 4-44
Jesaja 30: 18-21
I Petrus 1: 22-25
Jesaja 49: 1-6
II Korinthe 8: 1-4
Ezechiel 18: 21-32
Marcus 5: 21-43

VAKANTIE
Van maandag 14 t/m zondag 27 juni heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de
voorzitter, dhr. M.H. 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.
COLLECTEMUNTEN: Heel voorzichtig kunnen we weer fysiek naar de kerk en zo langzamerhand kunnen we de
belemmeringen vanwege de pandemie achter ons laten. Dat betekent ook dat er weer in de kerk gecollecteerd
gaat worden op de gebruikelijke wijze. Het bekende banknummer NL15RABO 0114 5357 36 van de Prot. Gem.
Emmen blijft open indien u uw collectegeld liever per bank overmaakt. Daarnaast is er de mogelijkheid om
collectemunten te bestellen. Dit kan via onze website maar ook kunt u de collectemunten afhalen op het Kerkelijk
Bureau, Hoenderkamp 14. Het voordeel van collectemunten is dat u tijdens de kerkdienst uw bijdrage
(collectemunten) kunt deponeren in de collectezak en, omdat uw betaling via de bank plaatsvindt heeft u de
mogelijkheid (onder voorwaarden) om uw giften af te trekken van de inkomstenbelasting. Het tellen en
wegbrengen van pasmunten naar de bank kost ons extra geld vandaar dat wij de collectemunten van harte bij u
aanbevelen.
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 ……..

In een leven met God
is altijd sprake van voortgang:
van vertrouwen tot vertrouwen,
van overwinning tot overwinning.
Onze kennis van Hem zal toenemen;
onze liefde voor Hem zal groeien;
ons vertrouwen in Hem zal sterker worden.
Ons welriekendheid
zal steeds zoeter worden.
ons licht zal steeds helderder schijnen,
tot de grote dag komt.
Uit: Overvloed van Genade

Korenbloem

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !

