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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  1  JANUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :  NIEUWJAARSDIENST 
*  Welkomstlied: NLB 482 - Er is uit 's werelds duistere wolken 
Welkom door de kerkenraad. 
*  Intochtslied: Psalm 150 - Loof God, loof Hem overal 
Stil gebed, votum en groet. 
Aanvangswoord. 
Gebed. 
*  Zingen: NLB 513:1 - God heeft het eerste woord 
Genadeverkondiging. 
*  Zingen: NLB 513:2 - God heeft het eerste woord 
Gods gebod. 
*  Zingen: NLB 513:3 - God heeft het laatste woord 
Geloofsbelijdenis. 
*  Zingen: NLB 513:4 - God staat aan het begin 
SCHRIFTLEZING: Psalm 8 en Lucas 2 : 21 
*  Zingen: NLB 494 - Vanwaar zijt Gij gekomen 
VERKONDIGING: Jezus, naam aller namen. 
*  Zingen: NLB 512 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de diaconie;  
                                       2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
*  Slotlied: NLB 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn 
Zegen. 
*  Gezongen Amen: NLB 431c. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BERICHT VAN OVERLIJDEN :  Op vrijdag 23 december is op 91-jarige leeftijd overleden mevr. Margje 
Lutgertje Schirring-Eleveld. De afscheidsdienst was vrijdag 30 december in De Kapel en aansluitend 
heeft de begrafenis in besloten kring plaats gevonden. Wij wensen de familie veel sterkte. 
Op maandag 26 december is op 90-jarige leeftijd overleden mevr. Hendrikje Witvliet-Slagter ‘Henny’. De 
dankdienst voor haar leven wordt gehouden op maandag 2 januari om 13.00 uur in uitvaartcentrum DLE 
Oeverse Bos, Meerdijk 88 in Emmen. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 12.30 uur gelegenheid om 
de familie te condoleren. De begrafenis zal in besloten kring worden gehouden. Ds. Gerda van Vliet gaat 
voor in deze dienst. Wij wensen de familie veel sterkte.  
Dinsdag 27 december is op 75-jarige leeftijd overleden dhr. Luitje Scholtens. De uitvaartdienst is op 
dinsdag 3 januari om 10.30 uur in de Kapel. Ds. Selma Kajim gaat voor in deze dienst. Wij wensen de 
familie veel sterkte. 

 
OVERZICHT DIENSTEN :  8 jan 2023 - 10:00 uur - ds. Dekker (Klazienaveen-Noord); 
15 jan 2023 - 10:00 uur - ds. Koopsmans (Assen); 
25 jan 2023 - 10:00 uur - ds.  Van der Meulen (Erica). 

                    

Voorganger:                 Prop. Bruinewoud (Klazienaveen-Noord)      
Organist:    dhr. Elling                       
Ouderling van dienst            Jannie Drenthen     
Diaken van dienst:   Lammie Reinders                        
Begroeting bij de ingang door: mevr. Pietersma         
Kerkrentmeester:    dhr. Renting                          
Koster:     fam. Schonewille      
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772                                                                            
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NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zon     25 dec Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede 

Maan   26 dec Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid  

Dins     27 dec Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 

Woens 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 

Don     29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan? 

Vrij      30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 

Zat      31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 

 
OPBRENGST COLLECTES :   
25 december:  1e collecte =  340.20 voor de KIA - Kinderen in de Knel; 
                      2e collecte = 168.07 voor de wijkas; 
                      3e collecte = 129.30 voor het Orgelfonds. 
Zondag 8 januari 2023 is de 1e collecte voor de NBV - Voedselbanken Drenthe/Groningen. De 
voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en voedsel-
verspilling. De vrijwilligers bij de voedselbanken geven elke week eten aan mensen die dat tijdelijk hard 
nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. 
                                            2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkkas. 
 
OUDEREN GROEP KAPEL :  Woensdag om 14:00 uur - Nieuwjaarsvisite en Bingo. 
 
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  Donderdag 5 januari (eerste donderdag van de maand) is er 
weer de zangavond van Kun je nog zingen, zing dan mee in de ontmoetingsruimte van 19.30 tot 
21.00 uur. Iedereen is welkom om mee te zingen van bekende liederen uit verschillende bundels. 
Voor informatie over de zangavonden kunt u bellen met Reint Elling, tel 612500. 
 
NIEUWJAARSMORGEN :  Op Nieuwjaarmorgen na de dienst is er géén koffiedrinken. Dat hopen we op 
zondag 8 januari na de dienst te doen Met kniepertjes of Nieuwjaarsrolletjes. Voor zover we dat nog 
niet gedaan hebben, kunnen we elkaar alle goeds en zeker ‘Veel Heil en Zegen’ toewensen in het 
Nieuwe Jaar 2023. 
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST :  Op vrijdag 20 januari is iedereen uitgenodigd voor een ‘Nieuwjaars-
borrel’ in de Ontmoetingsruimte. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom voor een drankje en daarna om 
18.00 uur willen we samen een maaltijd gebruiken Ook deze keer weer een gezellige, ouderwetse, 
stamppotten-maaltijd. Iedereen, die ook een stamppotje wil maken en meebrengen natuurlijk, graag 
even opgeven bij Joke Grit, tel. 06-12093147 of Greetje Gremmer, tel. 06-29371972. Voor dit gezellig 
gebeuren aan het begin van dit nieuwe jaar, hopen we iedereen te ontmoeten en samen van de maaltijd 
te genieten. De Activiteiten Commissie. 
 
KERKBANKEN :  De kerkenraad kreeg informatie dat sommige kerkgangers niet meer naar de kerk gaan 
omdat vanwege fysieke klachten ze niet in de banken kunnen zitten. Omdat het interieur van de Kapel 
ook een rijksmonument is kunnen en mogen wij geen banken gaan vervangen door stoelen. Wel is het 
mogelijk om voor in kerk, aan de kant van de toren, enkele stoelen met armleuning te plaatsen. De 
kerkenraad heeft besloten om dit doen. Vanaf nu zullen hier enkele stoelen met armleuningen staan. 
 
KOPIJ :  Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij 
mevr. 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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