LITURGIE
Afscheidsdienst - 4e zondag 40-dagentijd
In deze dienst wordt afscheid genomen van ds. Rob
Wijnsma.

op 27 maart 2022 om 10:00 uur in de Kapel.
Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:
Met medewerking van:

ds. Wijnsma
dhr. Kloppenburg
fam. Horden
Gretha Baron-Nijboer
dhr. Herder
Jannie Drenthen
Deo Cantate

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING : In deze speciale dienst staat
de boog in de schikking voor verbinding tussen twee gemeenten tot
één nieuwe wijkgemeente, dat in Rob’s periode tot stand is
gekomen. Het boeket is samengesteld uit een diversiteit aan
bloemen met een verschillende betekenis. O.a. trouw, dankbaarheid, wijsheid, zorgzaamheid, eenvoud, eerlijkheid, bescherming,
toewijding, hoop, liefde en zuiverheid. Deugden bij mensen gericht
op de grootheid van God en Zijn liefde.
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Welkomstlied: Lied 601: 1, 2 en 3 - ‘Licht dat ons aanstoot
in de morgen’.

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Welkom.

Deo Cantate zingt: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’,
vers 1
Koor zingt met gemeente: vers 2

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.
Vers 3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
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Intochtslied: Psalm 25:1 - ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
Stil Gebed

Votum en Groet.

Zingen: Psalm 25: 2

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
Aanvangswoord.
Deo Cantate zingt: ‘Laudate Omnes Gentes’, vers 1.

Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

Daarna koor en gemeente:

Deo Cantate zingt: Verblijd u alle volken, vers 3.

Verblijd u alle volken,
Verblijd u in de Heer
Verblijd u alle volken,
Verblijd u in de Heer.

Daarna koor en gemeente:

Gebed.
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We zingen: Lied 848: 1, 2, 3 en 4 - ‘Al wat een mens te
kennen zoekt’

1. Al wat een mens te kennen zoekt,
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhult in uw geheim
dat eind is en begin.
2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 4. Als wij uw sporen bijster zijn,

van harte, met verstand doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Heer, geef ons denken moed;

leer ons te luist’ren naar de Geest

die doven horen doet.

Schriftlezing: Lucas 10 : 1 t/m 9.
Zingen: Lied 353: 1, 2 - ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’

1. Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.
2. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.
Schriftlezing: Lucas 10 : 21 t/m 23.
Zingen: Lied 353: 3 en 4

3. Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.
4. 't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.
Overdenking.
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Na kort moment van stilte zingen we: Lied 818: 1 en 2 ‘Niet is het laatste woord gesproken’ (mel: Psalm 118)

1. Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, met nieuwe kracht.
Onverstoord gaan wij, lotgenoten,
op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen,
God weet wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,
waarmee ik mij verzoenen laat. 2. Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen

en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren

in duisternis van niemandsland.

Een naam klinkt in het wuivend koren:

belofte van het nieuwe land.

Deo Cantate zingt: ‘Licht voor alle volken, vers 1, 3, 4 en 5.
Dankgebed en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor Kerk in Actie Veertigdagentijd - Missionair werk: jong en oud in de kliederkerk; 2e
extra collecte voor het Orgelfonds; 3e collecte bij de uitgang is voor
de wijkkas.
Zingen: Lied 221:1, 2, 3-‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde, die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag het brood, zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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Afscheid van ds. Rob Wijnsma als predikant verbonden aan
de protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel door
ds. Gerda van Vliet.
Zingen: Lied 415:1

Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.
Slotwoord.
Deo Cantate zingt: ‘Domino Cantate’.
We zingen: Lied 416: 1

1. 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.
We zingen: Lied 415: 3

3. Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer
Amen, God uw naam ter eer.

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om
koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.
--------------------
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ZIEKEN : Dhr. W. Neef, woonachtig te Emmen, is opgenomen in
het Scheperziekenhuis - wij wensen hem namens de Kapelgemeente
Gods kracht en sterkte voor de komende tijd.
Mevr. Schuttrups-Eding, woonachtig te Emmen, is na en kortverblijf
in Het Ellertsveld ontslagen en is nu weer thuis voor revalidatie ook veel kracht en sterkte gewenst.
BEDANKT : Hierbij willen wij de Kapelgemeente hartelijk bedanken
voor de mooie bloemen die wij mochten ontvangen. Met een
hartelijke groet van dhr. en mevr. Booij-Otter.
BEDANKT : Wij ontvingen wij een mooi bloemstuk van de Kapelgemeente. Hartelijk dank, fam. Kleine Deters.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet
van de gemeente naar dhr. Witteveen.
OVERZICHT DIENSTEN :
3 april - 10:00 uur - ds. G. Van Vliet - 5e zondag 40-dagentijd;
10 april - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - 6e zondag
40-dagentijd - Palmpasen;
15 april - 10:00 uur - ds. Wijnsma (Elim) - Goede Vrijdag –
Avondmaal.
LEESROOSTER KOMENDE WEEK: 3e kolom - Nederlands
Bijbelgenootschap 4e kolom - Taizé
Zondag
27 maart II Korinthe 5: 17-6:10
Lucas 15: 11-32
Maandag
28 maart II Korinthe 6: 11-7:4
Psalm 62
Dinsdag
29 maart Psalm 23
Genesis 11: 1-12
Woensdag
30 maart Johannes 13: 31-38
Psalm 36
Donderdag 31 maart Johannes 14: 1-14
Jesaja 56: 1-7
Vrijdag
1 april
Johannes 14: 15-31
Psalm 139
Zaterdag
2 april
Johannes 15: 1-17
Spreuken 4: 18-27
Zondag
3 april
Johannes 15: 18-27
Johannes 8: 1-11
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
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betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook
dat er inkomsten wegvallen voor de 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.
Opbrengst 20 maart: 1e coll.: 94,70 voor Indonesië - straatkinderen;
2e coll.: 72,67 voor de eigen wijkgemeente.
Zondag 3 april is de 1e collecte is voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Werelddiaconaat - Moldavië, kinderen en ouderen
worden gezien; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
KLIEDERKERK : Zondagmiddag 3 april is er speciaal voor kinderen
met hun (groot)ouders weer een kliederkerk! We gaan samen
vieren, knutselen, ontdekken en sluiten af met een maaltijd. Kliederkerk is van 15.00 tot 17.00 uur in de Opgang. Hopelijk zien we
jullie daar! Jedidjah de Haan-van Rijn, Jeugdwerker, Protestante
Gemeente Emmen.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Eindelijk kunnen wij weer
zingen. Dinsdag 5 april beginnen wij weer met onze zangavond in
de ontmoetingsruimte van de Kapel van 19.30 tot 21.00 uur. Wij
beginnen met koffie en daarna gezellig met elkaar zingen uit
verschillende bundels. Iedereen is weer welkom. Voor informatie
kunt u bellen met Reint Elling, tel. 612500.
KERKENTOCHT : In overleg met Coulant Reizen hebben wij samen
met de kerkentochtcommissie van de Kapel het besluit genomen om
de kerkentocht op 20 augustus te houden. Het kan nu weer na
twee jaar, wij zien er dan ook naar uit richting het mooie Groningerland. Deze datum kunt u alvast noteren. Verdere gegevens voor
opgave en het programma volgt z.s.m. via het kerkblad Op Weg, en
de centrumpost. M.vr.gr. Els Hilbrands, Harrie Gerrits en Reint
Elling.
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CALAMITEITEN TIJDENS EREDIENST : Soms komt het voor dat er
kerkgangers tijdens de eredienst onwel worden. Hiervoor hebben
wij een protocol opgesteld en een aantal hulpverleners beschikbaar.
Van belang is als dit zich voordoet onmiddellijk de koster
geïnformeerd wordt. Deze weet welke hulp verleners in de kerk
aanwezig zijn zal deze informeren. De koster en de hulpverlener
bepalen wat er gebeuren moet. Belangrijk is dat deze de ruimte
krijgen en dat er verder niemand er zich mee gaat bemoeien. BLIJF
A.U.B. OP UW PLAATSEN ZITTEN zodat de hulp verleners hun werk
kunnen. Als extra hulp gewenst is, zullen de hulpverleners u hierom
vragen. De kerkrentmeesters.
VERZENDING ZONDAG BRIEF : Al enkele weken ontvangt u de
zondag brief dubbel. Dit komt omdat wij een nieuw verzending
systeem aan het testen zijn. Zodra dit nieuwe systeem voldoende
betrouwbaar is ontvangt u de zondag brief niet meer dubbel. De
kerkrentmeesters.
BOEKENMARKT : De opbrengst van de boekenmarkt die zaterdag
19 maart jl. is gehouden heeft bruto het mooie bedrag van: Buffet
keuken € 75.00; Bloemstukjes € 166.00; Rozijnenbollen € 392.00;
gevulde koeken € 40.00; Boeken € 615.00; giften € 30.00; Totaal:
€ 1318.00 opgebracht. Iedereen, die hieraan heeft meegewerkt
nogmaals bedankt voor jullie medewerking en trouwe inzet, het was
geweldig. De opbrengst is voor alle activiteiten van de Kapelgemeente. Met een hartelijke groet van de Boekenmarkt-commissie.
ACTIE KERKBALANS : Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar weer
de actie kerkbalans gehouden. U werd door middel van een brief of
een mail uitgenodigd om hier aan mee te doen. Echter nu is ons
gebleken dat niet iedereen, om onverklaarbare reden, geen
uitnodiging hebben ontvangen. Misschien onderweg zoek geraakt of
in de spammail terecht gekomen. Daarom hebben wij een aantal
blanco toezegging formulieren op de tafel in de hal gelegd. Indien
nodig kunt u deze gebruiken. Ook kunt het kerkelijk bureau bellen
en vragen om een toezegging formulier. Het telefoonnummer van
het Kerkelijk bureau is 0591 622122. De kerkrentmeesters.
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VRIJWILLIGERS DIE EEN ‘EXTRA MIJL’ WILLEN GAAN : De
gemeente Emmen zoekt naar mogelijkheden om een locatie te
openen voor 350 Oekraïners in Emmen. Er is een vraag binnen
gekomen m.b.t. een noodopvang voor 350 Oekraïners die met
spoed wordt opgezet in Emmen. Het Leger des Heils is hierbij
betrokken. E.e.a. wordt landelijk aangestuurd. Zo zal b.v. de nodige
kleding worden aangeleverd door ReShare (ophaaldienst kleding,
Leger des Heils) en wordt de Kerkelijke afdeling Emmen gevraagd
om vrijwilligers te leveren die mee willen en kunnen draaien bij de
1e opvang van Oekraïners in Emmen. Wij zoeken dus: Vrijwilligers
die een ‘Extra Mijl’ willen gaan. Veel is nog onduidelijk zoals ook de
exacte taken en ook is men nog op zoek naar een locatie. Daarna
zal er een voorlichtingsavond worden georganiseerd waarin nadere
informatie gegeven zal worden. Bent u bereid om enkele uren per
week als vrijwilliger te helpen bij deze opvang? Stuur dan onderstaande gegevens naar: sjaak.vanhese@home.nl .
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Woonplaats:
Leeftijd:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Beschikbare dagen/dagdelen:
Welke talen spreekt u:
Bent u in het bezit van een rijbewijs: Ja/nee
Gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens: Ja/nee
We zien uw aanmelding graag tegemoet en zeggen u bij voorbaat
dank voor wat u hierin wilt doen. Vriendelijke groet, Sjaak van Hese
tel. 06 512 17 664.
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 .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN
DEZE ZONDAG !
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