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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  12  FEBRUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :   
*  Voorzang: Psalm 99 : 1 
Votum en Groet. 
*  Zingen: Psalm 99 : 2, 3 
Vermaning. 
*  Zingen: Psalm 99 : 5, 8 
Verootmoediging en schuldbelijdenis. 
*  Zingen: Gezang 751 : 1, 2 - De Heer verschijnt te……  
Verkondiging van Gods genade.  
*  Zingen: Gezang 751 : 3, 4  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.  
SCHRIFTLEZINGEN:  Exodus 2 : 1 t/m 10; 
                              Handelingen 7 : 17 t/m 22. (De nieuwe Bijbelvertaling uitg. NBG Heerenveen 2004)  
*  Zingen: Gezang 359 : 1, 2 - Leven is gegeven…..  
VERKONDIGING.  
*  Zingen: Gezang 793 : 1, 2 - Bron van liefde…..  
Voorbeden.  
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de diaconie;  
                                       2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas. 
*  Zingen: Gezang 634 : 1, 2 - U zij de glorie……  
Zegen.  
*  Zingen: Gezang 425 - Vervuld van uw zegen…… 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar  
mevr. Reinders-Trip, De Horst afd. De Hunze, kamer 19. 

 
OVERZICHT DIENSTEN :   
19 feb - 10:00 uur - ds. Wams (Sellingen); 
26 feb - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zondag      12 feb Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 

Maandag    13 feb Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt 

Dinsdag     14 feb Spreuken 22:1-8 Een goede naam 

Woensdag  15 feb Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 

Donderdag 16 feb Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 

Vrijdag       17 feb Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 

Zaterdag    18 feb 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 

 

                    

Voorganger:                                ds. Wiekeraad (Uelsen) 
Organist:             dhr. Elling                       
Ouderling van dienst            Greta Baron-Nijboer   
Diaken van dienst:   mevr. Hilbrands                        
Begroeting bij de ingang door: dhr. Van Klinken          
Kerkrentmeester:    dhr. Stevens                         
Koster:     fam. Schonewille       
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772, 
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                                                          
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OPBRENGST COLLECTES :  
5 februari :  1e collecte = 164.62 voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat; 
                  2e collecte = 116.40 voor de eigen wijkgemeente. 
Zondag 19 februari is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de PGE - 
Jeugdwerk Emmen. 
 
MUZIKALE ZANGDIENST KAPEL :  Zondag avond 12 februari aanvang 19.00 uur is er een muzikale 
zangdienst in de Kapel met als thema ‘Psalmen’ m.m.v. proponent Marc Bruinewoud, piano, zang, en 
met een korte meditatie. Het orgel wordt bespeeld door Geert Kloppenburg voor de samenzang, m.m.v. 
Sandra en Miriam Kloppenburg, dochters van Geert met trompet. Na afloop van de zangdienst is er een 
deurcollecte voor het orgelfonds van de Kapel. Iedereen is van harte welkom vanavond in de Kapel.  
Met een vriendelijke, Marc, Sandra, Miriam en Geert.   
 
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 5:19 t/m 5:47  
op dinsdagmiddag 14 februari in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Een ieder hartelijk 
welkom. 
 
KOFFIEMORGEN KAPEL :  De komende donderdag is er al weer de maandelijkse koffiemorgen in de 
Kapel. Deze 3e donderdag, 16 februari, hopen we elkaar weer allemaal in goede gezondheid te zien. 
Noteer al vast de datum, dan kunt ook u er zeker bij zijn. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte 
welkom. De Activiteiten Commissie. 
 
VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL :  25 maart houden wij onze voorjaarsboekenmarkt in de 
Ontmoetinsgsruimte van de Kapel van 08.00 tot 14.00 uur. Voor verdere informatie zie het kerkblad 
Op Weg nummer 1 januari 2023. Vooraf zijn de rozijnenbollen (a € 4.50 ) te bestellen bij Reint Elling, tel 
612500, e- mail rengelling@kpnmail.nl . Ook bij de uitgang van de Kapel liggen er intekenlijsten waarop 
u de rozijnenbollen kunt bestellen, alvast bedankt. Op de voorjaarsboekenmarkt helaas geen verkoop 
van kniepertjes. Met vriendelijke groeten, John van Klinken en Reint Elling. 
 
VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE :  Via het bureau van de PKN te Utrecht hebben we een lijst met 
beroepbare predikanten en proponenten gekregen. De 7 leden van de beroepingscommissie bekijken 
online diensten geleid door deze predikanten/ proponenten. Ook de mensen die solliciteren bekijken we 
online en met hen hebben we telefonisch contact gehad. Elke 2 weken komt de commissie bij elkaar en 
bespreekt ze de bevindingen en de gevonden informatie. Ook is er 2 keer contact geweest met een 
predikant maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. We gaan vol goede moed verder 
op onze zoektocht. Vr. gr., 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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