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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  8  JANUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :  Nieuwjaarsbegroeting 
*  Welkomstlied: Lied 280: 1, 4, 5 
Mededelingen namens de kerkenraad. 
*  Intochtslied: Lied 675 
Stil gebed, votum en groet. 
*  Zingen: Psalm 118: 8, 10 
Leefregel. 
*  Zingen: Lied 912: 1, 2, 5, 6 
Gebed. 
SCHRIFTLEZING O.T. :  Psalm 69 : 6 t/m 19. 
*  Zingen: Lied 512: 1, 2, 3 
SCHRIFTLEZING N.T. :  Johannes 2 : 13 t/m 22. 
*  Zingen: Psalm 84: 1, 2 
Verkondiging. 
*  Zingen: Lied 487: 3 
Dankgebed en voorbeden. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de Voedselbanken Drenthe/Groningen. De voedselbank wil  
          een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en voedselverspilling. 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. 
*  Slotzang: Lied 919: 1, 4 
*  Zegenlied: Lied 416: 1 
Zegen. 
*  Gezongen Amen: Lied 431c. 

     KOFFIEDRINKEN :  Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de Ontmoetingsruimte  
                                            te drinken met kniepertjes of Nieuwjaarsrolletjes. 
 

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

ZIEKEN :  Mevr. A. Reinders-Trip, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Scheperziekenhuis Zuid 
1, kamer 61 Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen. Wij wensen mevr. Reinders namens de 
Kapelgemeente veel kracht en sterkte toe. 
 
BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar mevr. M. Ham, 
woonachtig te Emmen. 

 

OVERZICHT DIENSTEN :  15 jan 2023 - 10:00 uur - ds. Koopmans (Assen); 
22 jan 2023 - 10:00 uur - ds.  Van der Meulen (Erica) - Avondmaal; 
29 jan 2023 - 10:00 uur - ds. Gerda van Vliet (Geesbrug) - Koffiedrinken. 

                    

Voorganger:                           ds. Dekker (Klazienaveen-Noord) 
Organist:    mevr. Bartelds                        
Ouderling van dienst            mevr. Hospers   
Diaken van dienst:   dhr. Herder                       
Begroeting bij de ingang door: mevr. Drenthen        
Kerkrentmeester:    dhr. Renting                          
Koster:     fam. Schonewille       
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772                                                                          
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NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zon       8 jan Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 

Maan     9 jan Matteüs 3:13-4:11 En dan komt U naar mij? 

Dins     10 jan Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 

Woens  11 jan Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 

Don      12 jan Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 

Vrij       13 jan Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 

Zat       14 jan Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  

 
COLLECTES :  Zondag 15 januari 2023 is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Ondersteuning  
Gemeenten - Goed uitgerust aan de slag; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
 
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 1:29-51 op 
dinsdagmiddag 10 januari in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Een ieder hartelijk welkom. 
 
KOFFIEOCHTEND KAPEL :  Ook in het nieuwe jaar gaan we weer op de 3e donderdag van de maand 
gezellig koffiedrinken in de Kapel. Iedereen is weer van harte welkom vanaf 10.00 uur in de 
Ontmoetingsruimte. Noteer al vast de datum donderdag 19 januari, dan kunt u het zeker niet 
vergeten. We hopen u weer allemaal te zien. Neem gerust een vriend of vriendin mee. 

 

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 en Reint Elling, tel. 
612500. Om niet voor verrassingen komen te staan: deelnemers aan de maaltijd graag opgeven, 
ook bij bovenstaande personen. 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. 
 
HUWELIJKSJUBILEA :  Wekelijks benoemen we onze zieken in de Zondagsbrief. Een goede gewoonte en 
eigenlijk vanzelfsprekend omdat we als gemeente met elkaar willen meeleven. Persoonlijke belang-
stelling tonen is dan mogelijk door een kaart als blijk van meeleven te sturen. Om dezelfde reden 
worden de huwelijksjubilea bij 25; 40; 50; 60; 65; 70 jaar in de Zondagsbrief bekend gemaakt. Mocht 
men echter tegen vermelding bezwaar hebben, of er geen prijs op stellen, neem dan contact op met 
Greta Baron-Nijboer, telefoon 0591-628968. Met vriendelijke groet, De kerkenraad. 
 
UIT DE KERKENRAAD :  De zomerdiensten samen met Ichthus starten we dit jaar op 23 juli om 10.30 
uur in Ichthus; zo hebben we de mogelijkheid om na de dienst samen koffie te drinken.  
Van de beroepingscommissie: fijn dat de solvabiliteitsverklaring binnen is. De advertentie voor een 
nieuwe predikant is geplaatst op de website van De Kapel, de PGE en de landelijke PKN. De commissie-
leden gaan door met het online beluisteren van predikanten en proponenten. Onze scriba Rinus Stevens 
heeft aangegeven in 2023 als zijn termijn is verstreken te willen stoppen als scriba.  
In maart willen we de “groot huisbezoeken” weer gaan inplannen. Ook voor onze leden in de zorgcentra. 
Het thema zal zijn: “Aan tafel”.  
Voor mensen die moeite hebben met het zitten in onze kerkbanken hebben we een aantal comfortabele 
stoelen geplaatst bij de ingang onder de toren. We hopen dat er gebruik van gemaakt gaat worden!  
Gerry de Vries heeft de 1e week van januari vakantie. Met ingang van 11 januari gaat zij voor ons 
werken op woensdag - van 9 tot 10 uur is ze in het kleine kamertje in ons gebouw voor “vrije inloop”; 
van harte welkom voor een gesprek met Gerry! De rest van de woensdag besteedt ze aan pastorale 
bezoeken.  
Tenslotte: in verband met het Corona virus besluiten we om bij het verlaten van de kerk nog geen 
handen te schudden.  
 
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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