LITURGIE
3e zomerdienst Ichthus/Kapel

Op 31 JULI 2022 om 10:00 uur in de Kapel.
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:
Kerkrentmeester:
Koster:

ds. Kajim
dhr. Elling
mevr. Schonewille
dhr. Herder
mevr. Tjeerdsma
dhr. Grit
mevr. Grit
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Orgelspel.
Binnenkomst kerkenraad.
Luisteren en meezingen: Tienduizend redenen, met:
https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein (2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Afkondigingen.
Zingen: NLB Psalm 33: 1 en 2

1. Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
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steek de loftrompet.
2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
Bemoediging en groet.
Vg: De Heer zij met U
A: Ook met U zij de Heer
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: O God, keer U om naar ons toe
A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden
Vg: Voor heel uw schepping roepen wij
A: Wees hier aanwezig
Vg: voor dag en nacht
A: Wees onze God
Vg: in deze stad
A: Wees onze vrede
Vg: In onze huizen
A: Geef ons liefde
Vg: In onze harten
A: Geef ons dankbaarheid
Vg: In deze dienst
A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden. Amen.
Zingen: NLB Psalm 33: 7 en 8

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven wil de Here laven
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wie ontbering lijdt.
8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Inleiding op de dienst.
Gebed.
We luisteren naar NLB 849, door:
https://www.youtube.com/watch?v=6Y-dvoQ8WNA

1. Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.
2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.
3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.
Lezen: 1 Johannes 3: 18 t/m 24 en 1 Johannes 4: 7 t/m 11.
Overdenking I.
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Zingen: NLB 838: 1 en 3

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Lezen: Jona 3: 10 t/m 4: 11
Overdenking II.
Zingen: NLB 218: 1, 2, 3, 4 en 5

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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Collecte en verzamelen briefjes met dankbaarheid.
1e collecte voor de NBV - Stichting Leergeld. Steeds meer kinderen
in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee
laten doen! Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze
kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank,
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde krijgen.
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
Gebeden.
Zingen: NLB 704: 1 en 2

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
Die uit genade ons
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Afsluitende woorden.
Zingen: NLB 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, afgesloten door het zingen van NLB 431C: Amen,
amen, amen.

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

6

-------------------ZIEKEN : Mevr. M.L. Schirring-Eleveld, Langgrafweg 9 7814 TZ
Emmen, verblijft nog in de Horst, afd. de Huze, k 6, Rondweg 97,
7825 TC Emmen.
Mevr. J. Karst-Werkman, Nijkampenweg 125, 7815 GD Emmen,
verblijft eveneens nog in de Horst, afd de Vaart k 6, Rondweg 97,
7825 TC Emmen.
Dhr. Jaap Wolters, Hoofdstraat 12c (Ten Cate flat) is zaterdag jl.
met hartklachten opgenomen in het Scheperziekenhuis, binnenkort
wordt hij gedotterd, en als alles naar wens gaat mag hij woensdag
weer naar huis.
Ook mevr. Greet Gremmer is na een val ook zaterdag opgenomen in
het Scheperziekenhuis, maar mocht zondag voor herstel weer naar
huis.
Dhr. Harry van der Laan, Beatrixstraat 54, 7811 RB Emmen, is
opgenomen geweest in het Scheperziekenhuis en is nu weer thuis
bij Jose.
Laten wij om hen allen heen staan en naar elkaar omzien, Wij
wensen allen Gods kracht en nabijheid toe.
BERICHT VAN OVERLIJDEN : Op 19 juli is overleden dhr. Pieter
Jacobus Teunis van den Brink, was woonachtig in de Klepel. Verdere
gegevens zijn ons niet bekend. Wij wensen de familie sterkte.
BEDANKT : Ik wil de kapel gemeente bedanken voor de mooie bos
bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen, ze zijn prachtig.
Ali Bolsenbroek-Meeuwis.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet
van de gemeente naar de fam. Luit-Scholtens, woonachtig te
Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
7 aug - 10:30 uur - ds. Akkerman - 4e Zomerdienst Ichthus - ;
14 aug -10:00 uur- mevr. J. Kiem-De Wit -5e Zomerdienst Kapel21 aug - 10:30 uur- ds. W. De Groot - 6e Zomerdienst Ichthus - ;
28 aug - 10:00 uur - dhr. Klaassens - 7e Zomerdienst Kapel - .
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OPBRENGST COLLECTES :
Kapel - 17 juli: 1e collecte = 97.65 voor de diaconie;
2e collecte = 97.25 voor de eigen wijkgemeente.
Ichthus - 24 juli: 1e collecte = 89.50;
2e collecte = 90.60.
Zondag 7 augustus is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte
bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zon
31 juli Lucas 12:13-21
Waar is jouw schat?
Maan 1 aug Lucas 12:22-34
Zorgen en zorg
Dins 2 aug Lucas 12:35-48
Onverwachts, maar niet onverwacht
Woens 3 aug Lucas 12:49-59
Vrede op aarde?
Don
4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis
Vrij
5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap
Zat
6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : Ook gedurende de zomermaanden gaan
de koffie-ochtenden in de Kapel op de 3e donderdag van de maand
gewoon door. Voor veel mensen is het fijn om juist in deze ‘wat
stillere tijd’ elkaar een keertje te zien, even bij te praten en samen
‘een bakkie te doen’. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00
uur op de donderdagen 18 aug, 15 sept, 20 okt. en 17 nov. en
gezellig aan te schuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk
verwelkomen. De Activiteiten Commissie.
SLUITING KERKELIJK BUREAU : Het kerkelijk bureau is in de zomer
periode gesloten van 15 t/m 29 augustus.
KERKENTOCHT KAPEL : In overleg met de kerkentochtcommissie
en Coulant Reizen in Oldeberkoop is het besluit genomen om de
kerkentocht van 20 augustus NIET door te laten gaan. Het is
jammer, maar de reden is wel te weinig opgave, en ook weer de
corona die de kop opsteekt - gezondheid gaat boven alles. Hopelijk
dat wij voorjaar 2023 iets nog kunnen regelen, wij houden u hiervan
wel op de hoogte. Groetjes, Kerkentochtcommissie Kapel.

8

KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van 8.00 tot 10.30 uur
(i.v.m. vakantie periode augustus/september van 8.00 tot 10.00
uur) is er in het kleine zaaltje achter de ontmoetingsruimte van de
Kapel verkoop van streekromans. Lp’s, Cd’s, Dvd’s, cassettebandjes
en Legpuzzels (dit alles in de opruiming) iedereen is welkom, om
even rond te snuffelen. Vriendelijke groet, John v. Klinken en Reint
Elling.
KERKENRAADSVERGADERING : Op maandag 18 juli was onze
kerkenraadsvergadering. Hieruit enkele mededelingen:
T.a.v. het beroepingswerk is er een aanvraag naar de CCBB
verzonden om toestemming te verkrijgen voor het beroepen van
een predikant. DV 23 augustus komt onze Classispredikant, ds. Jan
Hommes voor een vergadering met onze Kerkenraad en de
Beroepingscommissie.
Op 18 september hopen we onze Startdienst te houden. Thema is;
“Aan Tafel”. Gastpredikant is ds. K de Graaf. Ook zijn we dankbaar
dat Lammie Reinders wil toetreden tot de Diaconie. Bevestiging en
aftreden ambtsdragers zal ook de 18e september zijn.
Per 1 oktober zal ds. Gerda van Vliet haar dienstverband met de
Kapel beëindigen; het afscheid van de Kapelgemeente staat gepland
voor zondag 23 oktober. In juli is er geen vergadering pastoraal
overleg. 31 Augustus zal de laatste keer Pastoraal Overleg o.l.v. ds.
Gerda van Vliet zijn.
Per september zullen we na een bericht van overlijden in de
kerkdienst een lied zingen.
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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