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ORDE VAN DE DIENST : 2e zomerdienst Ichthus-Kapel, zondag 18 juli 2021.
*
Voor de dienst: solo door Corry
*
Bij binnenkomst van de kerkenraad: Swing low, sweet chariot-spiritual door

Jan en Bert
Luiden van de klok.
Persoonlijke voorbereiding: Deuteronomium 30 : 19 t/m 20: ‘Ik roep vandaag hemel en aarde als
getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies
voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer, uw
God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.’
Als de voorganger opstaat, staan allen op.
*
We zingen: Zomerpsalm (Afred Bronswijk): 1, op mel. psalm 89
1. Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.
Groet en onze hulp:
V: De Heer zij met u
G: Ook met u zij de Heer
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk van zijn handen, Amen
*
Zingen: Zomerpsalm: (Afred Bronswijk): 2, op mel. psalm 89
2. U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen Uw bestaan in woordeloos belijden
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.
Inleiding.

*

Gebed om ontferming met driemaal gezongen ‘Heer, ontferm U’, Lied 367b
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*

We luisteren naar: Lied 608, de steppe zal bloeien
Gebed bij de opening van het Woord.
Schriftlezing: Psalm 15. ‘1 Heer, wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg?

2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. 3 Hij doet aan
lasterpraat niet mee, hij benadeelt de ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste. 4 Hij veracht wie geen
achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer; zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5 voor een lening vraagt hij geen rente, hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet,, komt nooit
ten val.’
*
Zingen: Lied 843: 1 en 2 (op melodie: ‘neem mijn leven laat het Heer’)
Schriftlezing: Mattheus 8 : 5 t/m 10. ‘5 Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe
die hem om hulp smeekte. 6 ‘Heer’, zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ 7 Jezus
antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ 8 Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard
dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. 9 Ook ik ben iemand die
onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: ‘Ga!’,
dan gaat hij, en tegen een andere: ‘Kom!’ dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: ‘Doe dit!’ dan doet
hij het.’ 10 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker
jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden.’
*
Zingen: Lied 843: 3 en 4
Overdenking.
*
We luisteren naar: Abends will ich Schlafen gehn, piano en klarinet door Bert
en Corry.
Dankgebed en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
Aandacht voor de collecte.
*
Slotlied: Lied 221: 1 en 2
Zegen.
*
Gemeente antwoordt met ‘A-men, a-men’.
KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken.
BELUISTEREN KERKDIENST ICHTHUS:
Ctrl indrukken en klik op: https://www.ichthus-emmermeer.nl en u komt op de site van Ichthus. Ga iets naar
beneden, klik op het schermpje ‘Ichthus Kerkdienst’ en u heeft beeld èn geluid om de dienst mee te
maken.
Alleen beluisteren kan ook. Ga dan naar www.kerkomroep.nl en zoek in de Prov. Drenthe Ichthus in Emmen.
Let wel, dan heeft u geen beeld.
ZIEKEN : Mevr. H. Kleine Deters-Fledderus, Klokkenslag 341, Emmen, is ontslagen voor revalidatie in
Weidsteyn in Hoogeveen nu opgenomen in de Holdert, Hondsrugweg 101 7811 AB Emmen. Wij wensen haar
namens de Kapelgemeente veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd.
BEDANKT : Hartelijk bedankt voor de prachtige boeket bloemen die ik afgelopen zondag van de Kapel mocht
ontvangen, m.vr.gr. mevr. Hansen-Wieringa W.B. Schragestraat 99 Emmen.
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OVERZICHT DIENSTEN :
25 juli - 10:00 uur - mevr. J. Keim, 3e zomerdienst Kapel - Koffiedrinken (Alléén voor leden van
de Kapel, de leden van Ichthus kunnen luisteren via de Kerkomroep);
1 aug - 10:00 uur - ds. Wijnsma, 4e zomerdienst Ichthus - Koffiedrinken (Alléén voor leden van
Ichthus, de leden van de Kapel kunnen luisteren via de Kerkomroep);
LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom - Taizé.
Zondag
18 juli
Marcus 6:30-44
Marcus 6: 40-44
Maandag
19 juli
Marcus 6:45-56
Filipenzen 2: 1-4
Dinsdag
20 juli
Deuteronomium 10:1-11
II Korinthe 4: 16-5:10
Woensdag 21 juli
Deuteronomium 10:12-22 Johannes 7: 25-30
Donderdag 22 juli
Deuteronomium 11:1-9
Romeinen 13: 8-10
Vrijdag
23 juli
Deuteronomium 11:10-21 Hebreeën 12: 1-2
Zaterdag
24 juli
Deuteronomium 11:22-32 Lucas 18: 18-23
Zondag
25 juli
Johannes 6:1-15
Johannes 6: 1-15
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.
Collecte 11 juli = 69,55 voor de diaconie;
= 70,60 voor de PGE - Jeugdwerk.
Zondag 25 juli is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
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. Dinsdag 20 juli
lezen wij psalm 47 en 22. Dinsdag 20 juli, 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.
PASTORAAT EN EEN BENOEMING: GERDA VAN VLIET : Het is al even geleden dat ik wat schreef over het
pastoraat. Inmiddels zijn de temperaturen opgelopen en mogen we genieten van de natuur die tot volle bloei
komt. Elk jaar weer een scheppingswonder. Met de zomer die is begonnen, worden ook de maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus losgelaten. Dat geeft meer gelegenheid elkaar te ontmoeten. Daar
hebben we naar uitgekeken. We hebben de ander nodig. Om weer iemand in de ogen te kunnen zien, om
gedachten in woorden om te zetten en te kunnen delen. Dat is ook zo in het pastoraat. Mijn eigen
ontmoetingen met mensen, maar ook onderling. Elkaar opzoeken en ontmoeten, daar word je een beetje
meer mens van. Als daar de ander ook in mee doet, als een ontmoeting met de Here God plaats krijgt in de
onderlinge ontmoeting dan kunnen we nog meer opademen. Het mooie aan de ontmoeting met God is, dat
daar nooit een beperking op zit. Hij heeft gezegd dat we altijd en overal vrijmoedig naar Hem toe mogen gaan
om geholpen te worden en barmhartigheid en genade te vinden (Hebr. 4:14-16).
Naast deze woorden wil ik u nog vertellen dat ik als predikant ben beroepen door de gemeente van de
Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam Veenoord. Ik heb dit beroep met vreugde en dankbaarheid aangenomen. De

3

benoeming heeft een omvang van 50%. Dat betekent dat ik daarnaast gewoon doorga met het pastorale werk
in de Kapel. Op zondag 18 juli a.s. zal ik door ds. Rob Wijnsma in het ambt van predikant worden bevestigd.
De dienst begint om 14:30 uur en u kunt via internet daarbij aanwezig zijn (www.pknnav.nl).
GROTE BOEKENMARKT : (eindelijk mag het weer) De Grote Boekenmarkt wordt donderdag 22, vrijdag 23, en
zaterdag 24 juli gehouden in de ontmoetingsruimte van de Kapel. Met verkoop van heel veel boeken,
Lp’s, Cd’s en Legpuzzels. Verkooptijden donderdag 22 juli van 9.00 tot 15.00 uur; vrijdag 23 juli van 9.00
tot 15.00 uur; zaterdag 24 juli van 9.00 tot 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom, en kom gezellig
even voor een bakkie koffie met koek. De opbrengst is voor alle activiteiten van de Kapelgemeente.
BERICHT VOOR DE DIACONIE : Vanwege vakantie is het kerkelijk bureau gesloten van 26 juli t/m 6
augustus 2021. De cassettes met collectegeld kunt u desondanks inleveren op dinsdag 3 augustus tussen
9.00 - 13.00 uur aan de Hoenderkamp 14. Rinus Stevens (Scriba Kapel)
MUZIKALE KLANKEN KAPEL JOH. DE HEER ZANGDIENST : Zondag 8 augustus wordt er een Joh. De Heer
zangdienst gehouden in de Kapel van 19.00 tot 20.15. uur. M.m.v. Marc Bruinewoud piano, zang en
accordeon, en Marc houdt een korte meditatie, Reint Elling bespeelt het kerkorgel. Voor deze zangavond zijn
80 kerkgangers van harte welkom en het zingen in de dienst is toegestaan. Wel rekening houdend met de
richtlijnen van de overheid. En vooraf wel aanmelden bij de scriba dhr. R. Stevens, tel 06/52591525. De
zangdienst wordt wel met beeld en geluid uitgezonden via kerktelefoon en kerkomroep.nl. Marc (predikant in
opleiding) heeft de presentatie van deze zangdienst. Iedereen is welkom (80 kerkgangers). Marc en Reint.
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 …….

De Heere vraagt

van ons dat we
Zijn aangezicht zoeken,
ons verheugen in Zijn schoonheid,
op Zijn kracht vertrouwen,
Bij Hem rust zoeken,
in Zijn schaduw verblijven,
onder Zijn vleugels schuilen,
leven in Zijn liefde.
Uit: Overvloed van Genade

Jasmijn
DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !
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