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

ds. Van Asselt (Nijverdal)
dhr. Elling
Greta Baron-Nijboer
dhr. Stevens
dhr. Baron
dhr. Renting
fam. Horden

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 10 JULI 2022
ORDE VAN DE DIENST : Slotdienst
*
Welkomstlied: Psalm 81 : 1, 4, 8
Afkondigingen.
*
Intochtslied: Lied 405 : 1
Moment van stilte, bemoediging en groet.
*
Zingen: Lied 405 : 3, 4
Lezing van de Wet: Mattheus 22 : 35 t/m 40.
*
Zingen: Lied 863 : 1, 3, 4
Gebed -om het licht van de Geest.
Schriftlezing: Richteren 6 : 1 t/m 10 (H.S.V.)
*
Zingen: Lied 1005 : 1, 2
Schriftlezing: Richteren 6 : 11 t/m 17 (H.S.V.)
*
Zingen: Lied 1005 : 3, 4, 5
Verkondiging - G a i n j e k r a c h t s t a a n …. ‘Ga in deze kracht van u, en u zult Israël
uit de hand van Midian verlossen’. (Richteren 6:14)
*
Zingen: Lied: Psalm 68 : 7, 12
Dankgebed en voorbeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 425
*
Zingen: Lied 416 : 1 (staande)
Zegen.
*
Zingen: Lied 416 : 1c (staande).

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de
Ontmoetingsruimte te drinken.
-------------------ZIEKEN : Mevr. Schirring-Eleveld, woonachtig te Emmen, is na een kort verblijf in het
Scheperziekenhuis, nu weer opgenomen in De Horst, Rondweg 97, 7825 TC Emmen. Wij wensen haar
namens de Kapelgemeente veel kracht en sterkte toe.
BEDANKT : Bedankt voor de vele kaarten voor mijn verjaardag en de mooie bloemen die ik heb
gekregen van de Kapel, mevr. Huisman, Dillehof.
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BEDANKT : Bedankt voor de mooie bloemen die ik heb gekregen, mevr. J. v.d. Schonewille, woonachtig
te Emmen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr.
Mennink-Veenstra, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
17 juli - 10:00 uur - ds. De Valk - 1e Zomerdienst Kapel - Koffiedrinken;
24 juni - 10:30 uur - ds. Wubs - 2e Zomerdienst Ichthus - Koffiedrinken;
31 juli - 10:00 uur - ds. Kajim - 3e Zomerdienst Kapel - Koffiedrinken;
OPBRENGST COLLECTES :
26 juni - 1e collecte = 97.60 voor Kerk in Actie - Wereldvluchtelingen;
2e collecte = 90.80 voor de wijkkas;
3e collecte = 83,40 voor het Orgelfonds.
Collecte Zangavond = 78,85 t.b.v. Orgelfonds.
e
3 juli - 1 collecte = 85.55 voor de diaconie;
2e collecte = 115.25 voor de eigen wijkgemeente.
Zondag 17 juli is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag
10 juli
1 Koningen 1:41-53
Maandag
11 juli
1 Koningen 2:1-12
Dinsdag
12 juli
1 Koningen 2:13-25
Woensdag 13 juli
1 Koningen 2:26-35
Donderdag 14 juli
1 Koningen 2:36-46
Vrijdag
15 juli
1 Koningen 3:1-15
Zaterdag
16 juli
1 Koningen 3:16-28

Rechtvaardig en krachtige koning
Oud zeer
Onschuldig verzoek?
Hier zal ik sterven
Fatale eed
Menselijke wijsheid
Goddelijke wijsheid

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : De zangavond van kun je nog zingen, Zing dan mee is
donderdag 7 juli van 19.30 tot 21.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Kapel. Iedereen is weer
welkom, en de koffie staat klaar. In de maanden augustus en september zijn er i.v.m. de vakanties geen
zangavonden, wij beginnen weer op donderdag 6 oktober. Voor informatie over de zangavonden kunt u
bellen met Reint Elling, tel 612500.
SLOTZONDAG : Het vorig jaar noemden we de zondag voor het begin van de zomervakanties en de
gezamenlijke zomerdiensten met Ichthus: ‘slotzondag’. Een beetje vreemd eigenlijk, omdat de zondagse
kerkdiensten en het werk in de gemeente ook tijdens de vakantieperiode gewoon doorgaan. Op een iets
lager pitje, dat wel. Daarom noemen we zondag 10 juli ook nu maar weer ‘Slotzondag’. Na de dienst,
waarin Ds. G.J. van Asselt voorgaat, willen we als afsluiting met elkaar koffiedrinken in de
Ontmoetingsruimte. Voor iets extra lekkers bij de koffie wordt door een aantal vrijwilligers gezorgd.
De Activiteitencommissie.
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 21 juli, 18 aug, 15 sept, 20 okt. en 17 nov. en gezellig
aan te schuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk verwelkomen. De Activiteiten Commissie.
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.
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SLUITING KERKELIJK BUREAU : Het kerkelijk bureau is in de zomer periode gesloten van 15 t/m 29
augustus.
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.
AFSCHEID DS. GERDA VAN VLIET : Beste gemeenteleden! Zoals u allen al gehoord had, moeten we
helaas afscheid nemen van onze pastoraal predikant ds. Gerda van Vliet. Ds. Van Vliet heeft een
uitbreiding van haar baan gekregen als predikant van de gemeente in Nieuw-Amsterdam. Voor ons is
het jammer dat we haar moeten laten gaan, maar we wensen ds. Van Vliet van harte geluk en hopen
dat ze onder Gods zegen nog jaren de gemeente mag dienen als predikant. Officieel zal haar
dienstverband bij de Kapel beëindigd worden per 1 oktober. Omdat ze nog vakantie tegoed heeft zal ze
haar werkzaamheden medio september overdragen. We zijn druk bezig om een ‘invaller’ voor ds. Van
Vliet te zoeken. Uiteraard zullen we als Kapelgemeente een passend afscheid voorbereiden. Ds. Van Vliet
zal een datum zoeken voor deze afscheidsbijeenkomst. Namens de kerkenraad, Frea Hospers.
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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