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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  12  MAART 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :  ‘Zondag Oculi’ 

 
(het koor zingt vóór de dienst éénmaal ‘Laudate Omnes Gentes’, daarna zingt gemeente en 
koor, de onderstaande verzen, 1, 2 en 5) 
*  Welkomstlied: Koor: ‘Laudate omnes gentes’.   
           Gemeente/allen: 
       1. Laudate omnes gentes,                             2. Verblijdt u alle  volken, 
           Laudate dominum.                                       Verblijdt u in de Heer. 
           Laudate omnes gentes,                                Verblijdt u alle volken 
           Ladudate dominum.                                     en looft God altijd weer. 
  (in het Oekraïens) 5. Slavite vsi narody,  
                      Slavite Hospoda. 
                       Slavite vsi narody, 
                                Slavite Hospoda. 
Welkom. 
*  Intredelied: Psalm voor deze zondag: Psalm 25: 6, 7 
Bemoediging & Groet. 
*  Morgenlied: Lied 287: 1, 2, 5 
‘Zondag Oculi’. 
Kyriëgebed. 
*  Lied 542 - ‘God roept een mens op weg te gaan’  
 Koor: 1 + 3  
 ALLEN: 2 + 4 
           Gemeente/allen:  
       2. Het volk van God was veertig jaar,  4. Eer aan de Vader en de Zoon 
          -een mensenleven lang-       en aan de heilige Geest,  
          op weg naar het beloofde land,      God, die al voor de eerste mens 
          het land van Kanaän.        belofte zijt geweest. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften. 
PROFETENLEZING:  Ezechiël 14 : 12 t/m 23. 
*  Psalm 119:46 - Gerechtigheid en recht heb ik gedaan 
EVANGELIELEZING:  Lucas 11 : 14 t/m 28. 
Koor: ‘Licht voor alle volken’  No. 53 
Verkondiging. 
Koor: ‘Santo’   
*  Lied 825: 9, 10 - Hij die rechtvaardig was en stil 
 
Dienst van gebeden en gaven. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat. In Nederland zijn 
ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons 
niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-
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patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt 
diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
                                        2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas. 
Afsluiting: Koor: ‘Dona nobis pacem’  
(de gemeente gaat staan)     
*  Gemeente/allen: Lied 1010: 3, 4 - Geef vrede, Heer, geef vrede 
       3. Geef vrede, Heer, geef vrede,       4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
           Gij die de vrede zijt,                        bekeer ons felle hart. 
           die voor ons hebt geleden,               Deel ons uw liefde mede, 
           gestreden onze strijd,                      die onze boosheid tart, 
           opdat wij zouden leven                    die onze mond leert spreken 
           bevrijd van angst en pijn,                 en onze handen leidt. 
           de mensen blijdschap geven             Maak ons een levend teken: 
           en vredestichters zijn.                      uw vrede wint de strijd! 
(de gemeente gaat weer zitten) 
Koor: ‘Dona nobis pacem’ 
*  Wegzending: Lied 416: 1 
Zegen. 
*  Lied 415: 3. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
VERHUISBERICHT :  Dhr. Harm v.d. Weide, bekend in de Kapelgemeente uit Zuidbarge, Kapelstraat, 
toen naar Nieuwleusen, nu nieuwadres Ellertsveld, Bonkerstraat 2, 7848 BP Schoonoord. Harm is diaken 
en ouderling/kerkvoogd geweest, zelfs nog heel vakkundig een Haan gemaakt voor op de toren van de 
Kapel. Een bezoek naar de Ellertsveld zal hem goed doen. Wij wensen hem namens de 
Kapelgemeente een fijn verblijf in de Ellertseld. 
 
BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar mevr. L. Beukema, 
Wilhelminastraat 77. 
 
OVERZICHT DIENSTEN :   
19 maart - 10:00 uur - ds. Van Elten (Nieuw-Weerdinge); 
26 maart - 10:00 uur - ds. Lefeber (Gorredijk) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zondag    12 maart Psalm 25:12-22 Schuilen bij God 

Maandag  13 maart Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 

Dinsdag   14 maart Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn 

Woensdag 15 maart Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand 

Donderdag 16 maart Psalm 5 U hoort mijn stem 
Vrijdag     17 maart Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest 

Zaterdag  18 maart Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd 

 

OPBRENGST COLLECTES :   
5 maart: 1e collecte = 184.70 voor de ZWO - Nieuw project; 
             2e collecte = 120.45 voor de eigen wijkgemeente. 
Nagekomen gift voor aardbeving = 15.00. 
Zondag 19 maart is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Missionair werk - Ontdekken in 
de kliederkerk; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
Collecte 19 maart: 1e collecte voor: KIA - Missionair werk - Ontdekken in de kliederkerk. Samen met 
kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de 
betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
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BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 7:1-24 op 
dinsdagmiddag 14 maart in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Eenieder hartelijk welkom. 

 
UITNODIGING VOOR HET GROOT HUISBEZOEK :  Ook dit voorjaar plannen we weer de groot 
huisbezoeken te houden om met elkaar een bijbel gedeelte te lezen en erover te praten. Het thema is 
‘Aan Tafel’. Uiteraard zal er tijd ingeruimd worden om met elkaar te spreken over onze gemeente. 
Omdat we nog geen predikant hebben, zal mevr. Dineke van Oort, kerkelijk werker voor ouderen in de 
PGE, de groot huisbezoeken in de Zuidermarke, de Oostermarke en de Holdert leiden, geassisteerd door 
de bezoekdames. Onze bezoekdames zullen de uitnodigingen verzorgen. Ons pastoraal team (de 
ouderlingen en contactpersonen) zal de wijkbijeenkomsten organiseren. De planning is als volgt: 
Secties 01 en 02:  Emmermeer, Weerdinge, Emmen centrum-noord, Barger Oosterveld, en de overige 
                             buitendorpen, Emmen ten oosten van het spoor, Angelslo, Emmerhout,  
                             Emmerschans. Woensdag  22 maart van 14.00 - 16.00 uur in de Ontmoetings- 
                             ruimte bij de kerk. U kunt zich opgeven bij Reint Elling, tel. 0591-612500. 
Sectie 03:  Zuidbarge, Rietlanden, Park Sandur, Delftlanden. Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij  
                  Henk en Annie Renting. U kunt zich opgeven bij Jannie Drenthen, tel. 06 4219 4277. 
Sectie 04:  Bargeres, Bargermeer, Noordbarge. Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij fam. Rolfes. 
                  U kunt zich opgeven bij Greetje Gremmer, tel. 06 29371972. 
Secties 05, 06 en 07:  Emmen centrum-west en Westenesch, Emmen centrum: Klokkenslag, 
                                    Julianastraat, Molenstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Klepel, Kapelstraat, 
                                    Sterrekamp, Kerkhoflaan, Buitenweg. Woensdag 15 maart van 14.00 -  
                                      16.00 uur in de Ontmoetingsruimte. U kunt zich opgeven bij Diny Schonewille 
                                    tel. 06 2913 7859. 
Van harte hopen wij u op een van deze tijden te mogen begroeten! Namens de kerkenraad, Frea 
Hospers, tel. 06 3613 0625. 
 
VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL :  25 maart houden wij onze voorjaarsboekenmarkt in de 
ontmoetingsruimte van de Kapel van 8.00 tot 14.00 uur. Verdere informatie zie het kerkblad Op weg 
nummer 1 januari 2023. Vooraf zijn de rozijnenbollen a € 4.50 en de heerlijke gevulde koeken a € 5.50 
(verpakking 5 stuks) gebakken in het Veenpark 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 en de gevulde koeken kunt bestellen, alvast bedankt. Op de boekenmarkt kunt u de 
bestelling afhalen, helaas geen verkoop van kniepertjes. Met vriendelijke groeten, John van Klinken, en 
Reint Elling, commissie boekenmarkt Kapel. 
 
OPROEP :  Na vele jaren het voorzitterschap van het College van Diakenen met veel enthousiasme te 
hebben uitgevoerd, wil ik het stokje graag door geven, uiterlijk 1 juni a.s. Het College van diakenen is 
daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het College van diakenen bestaat uit vertegenwoordigers 
van de wijkdiaconieën, de secretaris, de penningmeester en de voorzitter. Er wordt één keer in de twee 
maanden vergaderd. Doel van deze bijeenkomsten is het elkaar op de hoogte houden en het 
ontwikkelen van activiteiten die Emmen-Breed georganiseerd kunnen worden. Het College van diakenen 
is verantwoordelijk voor het diaconale werk van de PG Emmen. De voorzitter heeft in dit boeiende werk 
een inspirerende en voortrekkende rol. Hij/zij vertegenwoordigt het College in de Algemene Kerkenraad 
en is tevens lid van het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Indien u interesse heeft kunt u met 
mij contact opnemen: Dick Wierenga, voorzitter College van Diakenen 0629005195 wierderk@gmail.com  
 
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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