Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:

ds. Jumelet (Erica)
mevr. Bartelds
fam. Schonewille
mevr. Schonewille
dhr. Herder
mevr. Zwarts

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 1 MEI 2022
ORDE VAN DE DIENST :
Orgelspel voor de dienst.
*
Lied voor de dienst: Lied 146c: 1, 7 - Alles wat adem heeft love de Here
Welkom en afkondiging.
*
Zingen: Lied 146: 1, 3 - Zing, mijn ziel
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Gebed om ontferming.
Leefregel.
*
Zingen: Lied 885: 1, 2 - Groot is uw trouw
Gebed.
Lezing uit het Evangelie: Johannes 21 : 1 t/m 14 (NBV).
*
Zingen: Lied 624: 1, 2, 3 - Christus onze Heer verrees
Verkondiging: “Het is de Heer!”
*
Zingen: Lied 600: 1, 2, 3, 4, 5 - Licht, ontloken aan het donker
Dienst der gebeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
Dankzegging; Voorbeden.
Stil gebed; ‘Onze Vader’.
*
Wij zingen: Lied 653: 1, 7 - U kennen, uit en tot U leven
*
Wij zingen: Lied 416: 1 (staande)
Uitzending en Zegen.
*
Zingen: LB 431c
*
Wij zingen: Lied 708: 1, 6 - Wilhelmus van Nassouwe
Orgelspel.
-------------------ZIEKEN : Dhr. B. Hoorn, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Scheperziekenhuis.
Mevr. T.G. Joesten- Meedendorp, woonachtig te Emmen, is voor een korte opname in het ziekenhuis nu
weer thuis aan de Klepel.
Dhr. A. Joesten, woonachtig te Emmen, ook voor een korte opname in het ziekenhuis weer thuis aan de
Klepel.
Mevr. A. Mostert-Braam, woonachtig te Emmen, is opgenomen geweest in het Scheperziekenhuis.
Wij wensen iedereen namens de Kapelgemeente Gods nabijheid toe en veel kracht en sterkte voor de
komende tijd.
BEDANKT : Wij willen de Kapelgemeente hartelijk danken voor de bloemen die we kregen voor ons 50jarig huwelijk. Met een hartelijke groet van Anneke en Frens Oortwijn.
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BEDANKT : Bedankt voor de bloemen die wij met een hartelijke groet van de Kapelgemeente zondag jl.
mocht ontvangen, fam. Joesten, woonachtig te Emmen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr.
Pieters - ze verblijft momenteel in het Hospice te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
15 mei - 10:00 uur - ds.
22 mei - 10:00 uur - ds.
29 mei - 10:00 uur - ds.

8 mei - 10:00 uur - dhr. Sprenger (Schoonebeek);
Gardenier (Beilen);
Van der Meulen (Erika);
G. Van Vliet.

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 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. Zondag 8 mei is de 1e collecte
voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
OUDERENGROEP : Woensdag 4 mei om 14:00 uur is de ouderen sjoelmiddag.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Donderdag 5 mei houden wij onze zangavond in de
ontmoetings-ruimte van de Kapel van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is weer van harte
welkom, samen gezellig met elkaar zingen van bekende liederen. Voor inlichtingen over de
zangavond kunt u bellen met Reint Elling, tel 612500.
KERKELIJK BUREAU GESLOTEN : Het Kerkelijk bureau is gesloten op donderdag 5 mei
(Bevrijdingsdag) en donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag). Op 4 en 25 mei kunnen de zondagsbrieven en kerkpost gehaald worden tussen 11.30 - 13.00 uur.
KERKENTOCHT KAPEL : Zaterdag 20 augustus houden wij onze kerkentocht (wel bij voldoende
deelname) naar het mooie Groningerland. De kerken in Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge en Bedum
worden bezocht, Voor verdere informatie zie het kerkblad Op Weg van 6 april. Opgave voor de
kerkentocht kan bij de volgende commissieleden mevr. Els Hilbrands tel. 611328, dhr. Harrie Gerrits
tel. 640263, en dhr. Reint Elling tel. 612500. M.vr.gr. de commissieleden Kerkentocht Kapel.
KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van 8.00 tot 10.30 uur is er in het kleine zaaltje achter
de ontmoetingsruimte van de Kapel verkoop van streekromans. Nu in de opruiming: Streekromans nu
€ 0.50; Dubbele en Trilogie streekromans nu € 1.00. Iedereen is welkom om even rond te snuffelen,
de opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapel.
KONINGLIJKE ONDERSCHEIDINGEN : Dit jaar mochten een 2-tal echtparen van onze gemeente een
koninklijke onderscheiding ontvangen. Groot was de verrassing in de Grote Kerk voor Harry en Geesje
Gerrits en Aad en Truus Kieft om daar een groot aantal familieleden en vrienden te zien. Onder valse
voorwendselen er naar toe gelokt en gelukkig niks in de gaten natuurlijk. Voor iedereen had de burgemeester een persoonlijke speech en na de officiële aankondiging werd beide echtparen de versierselen
van Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld voor jaren lang bewezen diensten als vrijwilliger op
veel verschillende terreinen. Voor dat jarenlang dienstbetoon werden ze door de burgemeester nog
eens hartelijk bedankt. Ook onze Kapelgemeente wil beide echtparen graag feliciteren met hun onderscheiding en hen ook hartelijk danken voor het grote deel van dit vrijwilligerswerk in de Kapel.
•

KOPIJ : Aangezien het Kerkelijk bureau gesloten is op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) kunt u
voor de volgende zondagsbrief uw kopij inleveren op DINSDAG 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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