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

ds. De Graaf (Nijensleek)
mevr. Bartels
J. Grit/D. Scheper
Jannie Drenthen
dhr. Stevens
mevr. Busstra

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 10 APRIL 2022
ORDE VAN DE DIENST : 6e zondag 40-dagentijd - Palmpasen.
*
Welkomstlied: Lied 218 : 1, 3, 4
Mededelingen.
*
Intochtslied: Psalm 24 : 1, 4
Stil Gebed, Votum en Groet.
*
Zingen: Psalm 25 : 2, 10
Geloofsbelijdenis (Klein Credo).
*
Zingen: Lied 195
Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezingen: Johannes 12 : 12 t/m 16;
Marcus 8 : 27 t/m 31.
*
Zingen: Lied 556
Verkondiging.
*
Zingen: Lied 538 : 1, 4
Dankzegging en Voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Jong Protestant Paas Challenge, inleven in het Paasverhaal;
e
2 collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 624
Wegzending.
*
Zingen: Lied 415 : 2
Zegen.
*
Zingen: Lied 416 : 1
-------------------ZIEKEN : Dhr. Harry van der Laan, woonachtig te Emmen, is na een kort verblijf in het
Scheperziekenhuis ontslagen, en is nu weer thuis voor verdere onderzoek. Wij wensen Harry en Jose
sterkte voor de komende weken.
Dhr. Fred Gommer, woonachtig te Emmen, is na een kort verblijf in het Bethesda ziekenhuis in
Hoogeveen ook ontslagen en is weer thuis voor verdere revalidatie. Wij wensen Fred namens de
Kapelgemeente kracht en sterkte voor de komend weken.
HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt het echtpaar Kleine Deters-Van Der Lei, Kapelstraat 80, 7811
XT te Emmen op 16 april hun 65 jarig huwelijk te vieren. Namens de wijk PG Emmen Centrum-Kapel
willen wij hen alvast van harte feliciteren met deze dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr.
Schutrups.
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OVERZICHT DIENSTEN :
15 april - 19:00 uur - ds. Wijnsma (Elim) - Goede Vrijdag - Avondmaal;
17 april - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - 1e Paasdag;
24 april - 10:00 uur - ds. Hermes (Schoonebeek) - Koffiedrinken.
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.
Collecte opbrengst 3 april: 1e collecte = 98.40 voor Werelddiaconaat - Moldavië;
2e collecte = 91.10 voor de eigen wijkgemeente.
e
Zondag 17 april is de 1 collecte voor Kerk in Actie - Pasen - Werelddiaconaat: Libanon, Kansen voor
kinderen in achterstandswijken; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondagavond (Palmzondag) 10 april is er een muzikale zangavond in de
Kapel van 19.00 tot 20.15 uur. Het wordt een programma van bekende liederen in de paastijd. Met
als thema: Van Lijdenstijd Tot Pasen. Met m.m.v. Marc Bruinewoud piano en zang, en Marc houdt een
korte meditatie. Reint bespeelt het orgel met medewerking van een gelegenheidskoortje met veel
samenzang. Samen zingen kan en mag weer, iedereen is van harte welkom in de Kapel. De collecte na
afloop van de dienst is voor het orgelfonds van de Kapel. Marc presenteert de zangavond die
uitgezonden wordt via kerktelefoon en kerkomroep met beeld en geluid. M.vr. gr, Marc en Reint.
PAASMORGENDIENST : In de Paasmorgendienst van zondag 17 april hoopt voor te gaan ds. de Graaf
uit Nijensleek. Organist is dhr. Bekkering. Het thema van de dienst is: ‘Maar al die andere stenen zijn er
nog’. Wat is er veel nood in deze wereld. En toch viert de kerk met Pasen: Onze Heer is waarlijk
opgestaan! Halleluja! Muzikale medewerking wordt verleend door Zanggroep “Chajim” uit Schoonebeek.
Als Gemeente zingen we mooie paasliederen. Iedereen Van Harte Welkom!
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : De Activiteiten Commissie nodigt iedereen uit voor een koffie-moment op
elke 3e donderdagmorgen van de maand van 10.00 - 11.30 uur. De eerstvolgende datum is: 21 april.
Men is van harte welkom om vrijblijvend even binnen te lopen in de Ontmoetingsruimte om ‘een bakkie
te doen’ en/of even bij te praten. Informatie nodig? Bel: 06-29371972. We hopen ook u te zien! De
Activiteiten Commissie.
BEROEPINGSWERK : Sinds bekend is dat ds. Rob Wijnsma onze gemeente ging verlaten, heeft de
kerkenraad al weer de nodige stappen ondernomen om de vacature bezet te krijgen. Inmiddels is er
toestemming verleend door de Alg. Kerkenraad (AK) om een 0,5 fte predikant te beroepen. Voor alle
duidelijkheid, uitgedrukt in uren is dat plm. 20 uur per week en is de norm voor het ledenaantal van
onze gemeente. Om tot beroepen te komen, moet er het nodige werk worden verzet. Allerlei stukken
moeten worden voorbereid en overleg gepleegd, ook met de leden van onze gemeente. Een belangrijk
onderdeel van alle voorbereidingen is het benoemen van een Beroepingscommissie. Gemeenteleden van
de Kapel worden uitgenodigd namen te noemen van leden, waarvan zij vinden dat deze in aanmerking
kunnen komen om deel uit te maken van deze Beroepingscommissie. De namen kunnen schriftelijk
worden ingediend bij de scriba, dhr. R. Stevens, tot uiterlijk 27 april a.s. De kerkenraad stelt daarna de
Beroepingscommissie samen, conform de regels in de Kerkorde die daarvoor gelden en een afspiegeling
is van de samenstelling van de gemeente. De commissie gaat vervolgens op zoek naar een predikant,
die voldoet aan het door de gemeente vastgestelde profiel van de predikant en past bij de gemeente,
die wij willen zijn. Profielen, die nog moeten worden opgesteld en goedgekeurd. Daarvoor is tijd en
overleg nodig. Ook gemeenteleden kunnen schriftelijk namen indienen van voorgangers, die aan het
gestelde profiel voldoen, bij de voorzitter van de Beroepingscommissie mevr. Frea Hospers. Gedurende
de zoektocht zullen we de gemeente regelmatig informeren over de voortgang.
BIBLE BOX : In de hal van de kerk staat een zgn. Bible box, met Nw. Testaments in verschillende talen.
Deze Nw. Testaments mogen meegenomen worden voor of door bezoekers. Ook mag u ze aan iemand
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geven, waarvan u denkt dat hij of zij er belangstelling voor zou kunnen hebben. Op dit moment zijn er
nog geen Nw. Testaments in het Oekraïens. De vraag daarnaar is groot. Mocht zo’n uitgave weer
beschikbaar zijn, dan zullen ook die in de Bible Box komen. We laten u het weten en laat ze niet
ongebruikt. De Activiteiten Commissie.
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.
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.
WIJKGIDS : Voortaan kunt u aanpassingen en/of wijzigingen in de Wijkgids doorgeven via
scriba@kapelemmen.nl of telefonisch aan Rinus Stevens 0652591525.
SCHOONMAAK KERK : Wij zoeken vrijwilligers voor het schoonmaken van de kerkzaal en de bijgebouwen op woensdag morgen. We werken volgens rooster. Voor informatie: Marietje Ham tel. 628861.
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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