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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 11 SEPTEMBER 2022
ORDE VAN DE DIENST : Avondmaalsviering - De derde dag.
*
We zingen: Lied 216: 1, 2 en 3 - ‘Dit is een morgen’
Welkom.
*
Intochtslied: Psalm 146c: 1 - ‘Alles wat adem heeft’
Stil Gebed.
Votum en Groet.
*
We zingen: Psalm 146c: 7
Aanvangswoord en gebed.
*
We zingen: Lied 601: 1 en 2 - ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
SCHRIFTLEZING: Genesis 1 : 1 t/m 13.
*
We zingen: Lied 684: 1 en 2 - ‘Gezegend die de wereld schept’
(mel: Kom Schepper God, o Heil’ge Geest)
SCHRIFTLEZING: Genesis 1 : 14 t/m 2 : 3.
*
We zingen: Lied 684: 3 en 4
Overdenking.
*
Zingen: Lied 816: 1, 2 en 4 - ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’
(mel: Zolang er mensen zijn op aarde)
Viering van het heilig Avondmaal.
Vredegroet, stil gebed en geloofsbelijdenis.
*
We zingen: Lied 221: 1 - ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Instellingswoorden, gebed en gemeenschap van brood en wijn.
*
We zingen: Lied 221: 3
Dankgebed.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is Avondmaalscollecte. Deze collecte is bestemd
voor Stichting Stephanos. Stichting Stephanos is opgericht als een organisatie
met een diaconale spits. Daarom genoemd naar één v.d. eerste diakenen met
name genoemd in het Nieuwe Testament. Stephanos is een interkerkelijke
organisatie die hulp biedt aan de meest kwetsbaren in Malawi en Zambia,
namelijk (wees-)kinderen. Stephanos vangt deze kinderen op en geeft ze o.a.
(Bijbel) onderwijs, onderdak, een vakopleiding, medicijnen en schoolmaterialen.
*
Slotlied: Lied 416: 1 en 4 - ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Zegen.
*
Lied 431c (staande)

--------------------
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ZIEKEN : Dhr. W. Rozendaal, Prins woonachtig te Emmen, is na een ziekenhuisopname nu weer thuis.
Veel kracht en sterkte gewenst.
Dhr. Harry van der Laan, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Scheperziekenhuis,
Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen. Namens de Kapelgemeente veel kracht en sterkte gewenst.
Mevr. A. Wolf de Blaauw, woonachtig te Emmen, is na een ziekenhuisopname weer thuis voor
revalidatie. Wij wensen haar ook veel kracht en sterkte, en hopen op een voorspoedig herstel.
BEDANKT : Wij willen de gemeente heel hartelijk bedanken voor de kaarten en de prachtige fruitmand
die wij hebben ontvangen voor ons 65-jarig huwelijk. De hartelijke groeten van Corrie en Berend Prins,
Ridderstraat 20.
BEDANKT : Hartelijk dank Kapelgemeente voor de felicitaties via bloemen en kaarten voor ons 60 jarig
huwelijk. Dit doet je goed. Henny en Harm Kroezen, Karbeel 67.
HUWELIJKSJUBILEA : Het echtpaar Goedknegt-van Bracht, woonachtig te Emmen is op 8 september 40
jaar getrouwd.
Het echtpaar Tapper-Reurink, woonachtig te Emmercompascuum is op 10 september 40 jaar getrouwd.
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. Dit geldt uiteraard ook voor hen die hier niet vermeld
staan maar wel hun huwelijksjubileum hopen te vieren.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr.
Westerhus, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
18 sept - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Startzondag 25 sept - 10:00 uur - dhr. Bert Veld (Haren, Duitsland) - ;

;

OPBRENGST COLLECTES :
28 augustus: 1e collecte = 209.70 voor de diaconie;
2e collecte = 213.60 voor de wijkkas.
Zondag 18 september is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag
11 sept
Lucas 15:1-10
Maandag
12 sept Lucas 15:11-32
Dinsdag
13 sept
Psalm 142
Woensdag 14 sept 1 Koningen 16:23-34
Donderdag 15 sept
1 Koningen 17:1-16
Vrijdag
16 sept 1 Koningen 17:17-24
Zaterdag
17 sept
1 Koningen 18:1-15

Hoera, gevonden!
De wachtende vader
Totale overgave
Dieptepunt
Wonderlijke overvloed
Wonderlijk leven
Rechtschapen hofmeester

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 15 sept, 20 okt. en 17 nov. en gezellig aan te schuiven.
De beide gastvrouwen zullen u hartelijk verwelkomen. De Activiteiten Commissie.
VAKANTIE DS. GERDA VAN VLIET : Hoewel mijn contract met de Kapel doorloopt tot 1 oktober, ga ik al
wel eerder stoppen. Dat komt omdat ik nog een vakantie te goed heb die begint op 15 september. We
gaan samen drie weken een pelgrimstocht lopen in Italië, de Franciscaanse voetreis. Dit jaar van
Florence naar Assisi. We hopen volgend jaar het tweede deel te lopen van Assisi naar Rome.
TAIZÉ-GEBED IN STILTETUIN DE STROETENHOF : Afgelopen zomer zijn zo’n tien jongeren uit Emmen
naar Taizé geweest. Zij zijn onder de indruk geraakt van alles wat daar gebeurde. Onder andere ook van
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de vieringen, drie vieringen per dag. Zoals voorgaande jaren hopen we ook dit seizoen weer vijf
vieringen te organiseren in de stijl van Taizé. Het eerste gebed zal plaatsvinden op zondag
18 september om 19.00 uur. En wel in de prachtige stiltetuin de Stroetenhof aan de
Huizingsbrinkweg 40a. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke
christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan
anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raken zal. Tot 18 september!
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.
BEROEPINGSCOMMISSIE : Na de zomerstop heeft de kerkenraad samen met de beroepingscommissie
vergadert op 23 augustus. Ook onze Classispredikant ds. Jan Hommes en dhr. H. Groenwold van de AK
waren daarbij aanwezig. De Beroepingscommissie hoopt binnenkort namen van beroepbare predikanten
te krijgen zodat we die kunnen gaan “beluisteren”. Maar ook u als gemeenteleden van de Kapel worden
hartelijk uitgenodigd om namen in te dienen van beroepbare predikanten die u geschikt acht. Dit moet
dan wel schriftelijk of via e-mail, en onder vermelding van uw naam en adres. Graag vóór eind
september. We hopen van harte dat we wat hebben te kiezen! Bij voorbaat wordt u hartelijk bedankt
voor de genomen moeite! We houden u op de hoogte via de Zondagsbrief. Frea Hospers.
BIJBEL LEESKRINGEN IN DE KAPEL : Voor geïnteresseerde gemeenteleden willen we in oktober bij
voldoende animo weer starten met de bijbel leeskringen. Wilt u hieraan meedoen, meld u zich dan aan
bij onze scriba, dhr. Rinus Stevens tel. 06 5259 1525, vóór 1 oktober graag.
PASTORALE BERAAD : Zoals u weet stopt ds. Gerda van Vliet per 1 oktober met haar werkzaamheden
voor De Kapel. We zijn blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat we in een vergevorderd stadium zijn
om per 1 oktober een invalster voor ds. Gerda te benoemen. Zodra de procedure afgerond is laten we u
dit weten via de Zondagsbrief. In verband hiermee willen we de vergadering van het Pastoraal Beraad
die geagendeerd stond voor de 28e september, verschuiven naar woensdag 5 oktober.
PASTORAAT : Dit is mijn laatste stukje in de Zondagsbrief-Centrumpost van de Kapel. Vanaf 1 oktober
ga ik mij helemaal richten op mijn predikantschap in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam, omdat daar
mijn dienstverband is uitgebreid naar 80%. Dat betekent tegelijkertijd ook loslaten wat hier in de Kapel
in de loop der tijd is opgebouwd. Driekwart jaar stage gelopen tijdens mijn studietijd en vanaf 1 sept.
2020 werkzaam voor het pastoraat in uw gemeente. Dat is met mensen in gesprek gaan over hun leven
en hun geloof, over de goede en kwade dagen, de lichte en donkere tijden op de levensweg. Ik heb veel
vertrouwen gekregen en daar ben ik dankbaar voor. Op zondag 23 oktober neem ik officieel afscheid
in de gemeente. Dan hoop ik wat meer woorden de te geven aan mijn tijd in de gemeente van de Kapel.
Voor nu wil ik nog een keer onder de aandacht brengen hoe belangrijk het is dat we naar elkaar blijven
omzien. Het onderlinge pastoraat is de verbindingsdraad in de gemeente. We kunnen zeggen dat we uit
genade leven en dat we keer op keer bemoedigd worden door de zorg en liefde van God in Jezus
Christus. Dan kan het niet zo zijn dat we in onze omgang met elkaar de genade, zorg en liefde
achterwege laten. We danken God voor de kerkenraad, de ouderlingen en diakenen die zorg dragen
voor de gemeenteleden. We zijn dankbaar voor de bezoekmedewerkers die mede vorm geven aan het
omzien naar elkaar. Maar zij kunnen niet al het pastoraat in de gemeente dragen. Dat moeten we
samen doen. Daar roept de Heer ons ook toe op.
Daarom sluit ik af met woorden uit Romeinen 12 : 10 - 11.

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf.
Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest
en dien de Heer.
Hartelijke groet, ds. Gerda van Vliet.

PASTORALE BEZOEKDAME : Heel dankbaar zijn we te kunnen melden dat mevr. Jannie Westhuis bereid
is toe te treden tot het pastoraal team als bezoekdame. Te zijner tijd zullen we melden in welke wijk ze
bezoeken zal gaan afleggen.
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OPLEIDING AFGEROND : Vandaag, 31 augustus, heb ik mijn opleiding tot gemeentepredikant afgerond
aan de Protestantse Theologische Universiteit. Ik voel mij zeer betrokken met de mensen van de Kapel.
Groet, Marc Bruinewoud.
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DORCAS, REGIO CENTRUM EMMEN : Dorcas is een stichting met
een Christelijke achtergrond. Deze stichting is jaren geleden opgericht met als doel om mensen die in
extreme armoede leven te ondersteunen, m.n. mensen in de Oostbloklanden, Afrika en Midden Oosten.
In het verleden is men begonnen met voedseltransporten en kleding te brengen naar deze landen. Zo’n
25 jaar geleden is er ook een winkel gestart en dit is nu uitgebreid tot 43 winkels door geheel Nederland
met Emmen als nieuwste winkel. De winkel wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers met een hart
voor mensen. Het geld dat verdient wordt komt ten goede aan de mensen in nood. Misschien lijkt het u
ook wat om mee te helpen. Het zijn voornamelijk toch wat oudere mensen die helpen en het is fijn om
zo met elkaar bezig te zijn. De Dorcas winkel staat aan de Cornelis Houtmanstraat 10. De openingstijden
zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 - 16:00 uur en vanaf oktober ook de zaterdag. Als het
u wat lijkt bent u altijd welkom om langs te komen en een van de medewerkers aan te spreken. Contact
personen: Harrie Tapken, tel. 06 12413602; Hennie Oosting, tel. 06 27657239.
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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