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

ds. Wijnsma (Elim)
dhr. Elling
fam. Schonewille
Gretha Baron-Nijboer
dhr. Herder
mevr. Zwarts
dhr. Renting

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 12 JUNI 2022
ORDE VAN DE DIENST : Trinitatis - Avondmaalsviering
*
We zingen: Lied 221: 1, 2 en 3 - 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'
Welkom.
*
Intochtslied: Psalm 139: 1 - ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’
Stil Gebed.
Votum en Groet.
*
We zingen: Psalm 139: 11
Aanvangswoord en gebed.
*
We zingen: Lied 680: 1, 2 en 4 - ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods’
Schriftlezing: Johannes 3 : 1 t/m 8.
*
We zingen: Lied 706: 1, 3 en 4 - ‘Dans mee met Vader, Zoon en Heilige Geest’ (op de melodie
van ‘God roept ons broeders tot de daad’, Liedboek 1973, gezang 474)
Overdenking.
*
Zingen: Lied 705: 1 en 2 - ‘Ere zij aan God de Vader'
Viering van het heilig Avondmaal.
Vredegroet, overweging en stil gebed.
*
We zingen: Lied 340b apostolische geloofsbelijdenis
Instellingswoorden, gebed en gemeenschap van brood en wijn.
*
We zingen: Lied 705: 3 en 4
Gebed.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte in de dienst is een Avondmaalcollecte bestemd voor Dorcas Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale
samenwerking - zij komen in actie voor mensen in nood.
3e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 416: 1 en 4 - ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Zegen.
*
Lied 431c (staande).

-------------------BERICHT VAN OVERLIJDEN : Zondag 5 juni 1e Pinksterdag is op 95-jarige leeftijd overleden dhr. Geert
Loof. Boven de kaart staat: Heden is rustig ingeslapen, onze zorgzame vader, opa en overgrootopa. De
plechtigheid voorafgaande aan de crematie wordt gehouden op vrijdag 10 juni om 12.00 uur in
crematorium De Meerdijk, Meerdijk 74 te Emmen. Nadien is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
koffiekamer van het crematorium. We wensen de familie sterkte.
BEDANKT : Wij willen de Kapel Gemeente bedanken voor het leuke presentje wat we hebben
ontvangen voor Pinksteren. Onze hartelijke dank. Koos en Ali Mostert, woonachtig te Emmen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Bos,
woonachtig te Emmen.
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OVERZICHT DIENSTEN :
19 juni - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen);
26 juni - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Koffiedrinken.
COLLECTES : 5 juni: 1e collecte = 136.78 voor de diaconie;
2e collecte = 142.30 voor de eigen wijkgemeente.
Zondag 19 juni is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag
12 juni
Psalm 135
Maandag
13 juni
Lucas 8:22-39
Dinsdag
14 juni
Lucas 8:40-56
Woensdag 15 juni
Lucas 9:1-9
Donderdag 16 juni
Lucas 9:10-17
Vrijdag
17 juni
Lucas 9:18-27
Zaterdag
18 juni
Lucas 9:28-36

Trinitatis - Groot is de HEER
Volgelingen dichtbij en op afstand
Aanraking
Uitzendprogramma
Het broodnodige
Imago-onderzoek
Hoog bezoek

KLIEDERKERK : Op 12 juni is er weer een Kliederkerk! Van 15.00 tot 17.00 uur in de Opgang gaat
jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Speciaal voor kinderen
met hun (groot)ouders. We sluiten Kliederkerk af met een maaltijd waarbij iedereen wat te eten
meeneemt (American Diner). Heeft u een hart voor gezinnen, bent u creatief, kunt u goed koffie zetten
of bent u bereid om hand en spandiensten te verrichten? Help dan mee met Kliederkerk! Opgeven of
vragen mag bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl .
KERK OP SCHOOT : Voor kinderen van 0 tot 5 jaar is er zondagmiddag 19 juni Kerk op Schoot. We
vertellen hier het Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en
belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse
manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Kerk op
Schoot is op 19 juni van 15.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in de Opgang, Mantingerbrink 199. Zien
we jullie daar? Met vriendelijke groet, Jedidjah de Haan-van Rijn, Jeugdwerker.
UITNODIGING EXTRA GEMEENTEAVOND : Beste gemeenteleden,
Zoals u weet zijn we als kerkenraad bezig met de procedure om een nieuwe predikant te kunnen
beroepen. We hebben al een aantal stappen gezet: een profiel van onze wijkgemeente opgesteld; een
profiel van de te benoemen predikant gemaakt en we zijn bezig met een beleidsplan te maken. Een
aantal van deze documenten met informatie zijn u per e-mail toegestuurd; beschikt u niet over e-mail,
dan kunt u het ook geprint krijgen; neem even contact op met de scriba, dhr. Rinus Stevens. Graag
willen we de beroepingsprocedure met u bespreken; daarom hierbij alvast de uitnodiging voor de
gemeenteavond op DV woensdag 22 juni om 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de Kapel. Hebt
u vervoer nodig, dan mag u mij bellen (06 3613 0625). Vriendelijke groet, Frea Hospers.
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.
VOORJAARSACTIE : Zoals u gewend bent wordt u regelmatig door de Kerkrentmeesters benaderd voor
een financiële bijdrage. Begin mei bent u benaderd voor de voorjaarsactie. Een actie die bestemd is voor
de afdracht aan de landelijke kerk. In afwijking op voorgaande jaren hebben wij, om de kosten zo veel
mogelijk te drukken, een gezamenlijke brief laten uitgaan namens alle wijkgemeentes van de
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Protestantse Gemeente Emmen. Gezien het resultaat tot op dit moment, hebben wij de indruk dat de
brief nog niet door een ieder is verwerkt. Graag brengen wij u deze brief nogmaals onder uw aandacht.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL49RABO 0373 7190 27 o.v.v. “Voorjaarsactie”.
SCHILDERIJEN EXPOSITIE : Regelmatig exposeren amateur-kunstschilders hun werken in de
Ontmoetingsruimte van de Kapel. Telkens is het weer een verrassing wat het aanbod aan schilderijen is.
Deze keer is een expositie ingericht van wijlen Mevr. W. Blik-Kort, zij heeft al eerder bij ons
geëxposeerd. De schilderijen zijn beschikbaar gesteld door de erfgenamen. Ze zijn met veel zorg en
liefde, in aquarel en acryl, geschilderd en kennen een veelheid van onderwerpen. Zeker de moeite
waard ze een keer te bekijken. De Activiteitencommissie.
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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