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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 13 NOVEMBER 2022
ORDE VAN DE DIENST : VERBINTENIS EN INZEGENING VAN PASTORAAL MEDEWERKER
GERRY DE VRIES.
Orgelspel.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
*
Intochtslied: Psalm 146: 1, 2 - Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Votum en groet.
Drempelgebed.
*
Zingen: Lied 212: 1,2,3 - Laten wij zingend deze dag beginnen
Gebed voor de wereld.
*
Glorialied: Lied 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht
VERBINTENIS EN INZEGENING PASTORAAL MEDEWERKER GERRY DE VRIES
PRESENTATIE:
We gaan nu over tot de verbintenis van Gerry de Vries tot pastoraal medewerker in de Protestantse
Wijkgemeente Emmen Centrum-Kapel.
De kerkenraad heeft haar geroepen om deze taak temidden van de gemeente te vervullen, daarmee
uitsprekend dat er geen bezwaren zijn ingebracht die de verbintenis in de weg staan.
INLEIDING:
Al vanaf het begin klinkt een stem, die roept: mens, waar ben je?
Ga op weg met mijn Naam als belofte voor onderweg: "Ik zal er zijn".
Velen zijn op weg gegaan Abraham en Sara Mozes en Mirjam, Jezus en zijn leerlingen.
Als volgelingen van Jezus Christus willen ook wij die weg gaan van zoeken naar vrede en licht voor ieder
mens.
Zo begroeten wij Gerry de Vries in ons midden.
In het pastoraat staat zij open voor de ontmoeting met alle mensenkinderen die op haar weg komen en
zoekt zij samen met hen een weg in het leven.
Vandaag mogen we Gerry verbinden aan onze gemeente om samen te werken aan Gods Rijk van Vrede
en Gerechtigheid.
Voor wij hiertoe overgaan, willen wij samen Gods Naam prijzen.
A: EEUWIGE ONZE GOD, U LOVEN WIJ, OMDAT UW ZOON NIET IS GEKOMEN OM GEDIEND TE
WORDEN, MAAR OM TE DIENEN. U LOVEN WIJ, OMDAT U MENSEN TEN LEVEN ROEPT OM DE
AARDE BEWOONBAAR TE MAKEN EN MENS TE ZIJN TEN DIENSTE VAN ANDEREN.
V: Eeuwige, wij bidden voor Gerry de Vries die zich geroepen weet om de gemeente te dienen.
Wees met haar en draag haar op de adem van uw Geest om dit werk te doen. Om mensen te
steunen en te bemoedigen en om op te staan tegen elk onrecht dat mensen wordt aangedaan.
A: AMEN.
VRAAG AAN GERRY DE VRIES:
Jij weet je geroepen door God om als pastoraal medewerker onze gemeente van dienst te zijn
Daarbij heb je uitgesproken dat je je laat inspireren door de bijbel, dat als Woord van God zoveel
zeggingskracht heeft dat het bevrijdend werkt.
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Je beloofd om geheim te houden wat je in vertrouwen is verteld.
Beloof je ook op deze plaats je aanvaarde taak waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de
gemeente en voor alle mensen die de Heer op je pad brengt? Wat is daarop jouw antwoord?
Antwoord: Ja, dat beloof ik.
*

We zingen Gerry God’s zegen toe met: Opwekking 189 - Zegen ons Heer,
zegen ons Heer.

Zegen haar Heer, zegen haar Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen haar Heer.

Gerry vertelt wat haar beweegt en bezielt tot deze taak in onze gemeente.
Zegenwens.
Moge de barmhartige God in wiens Naam wij je verbinden als pastoraal medewerker aan de
Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel je de gaven van zijn Geest geven om dit werk voort
te zetten met liefde en trouw.
Gebed.
*
Zingen Lied 939: 1 en 3 Op U mijn Heer, mijn licht mijn kracht
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord.
1e lezing: Psalm 146.
*
Zingen: Lied 146a: 1 en 4 - Laat ons nu vrolijk zingen
2e lezing: 1 Korintiërs 7: 17 t/m 24 - Blijf bij je roeping.
*
Zingen: Lied 838: 1 - O grote God die liefde zijt
Overdenking.
*
Zingen: Opwekking 378 - Ik wil jou van harte dienen
Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen.
*
Gemeente antwoord met Amen, Amen, Amen.

KOFFIEDRINKEN : Welkom bij de koffie/thee in de Ontmoetingsruimte met
goede wensen voor Gerry.

-------------------HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt het echtpaar Hepping-Thiemes, woonachtig te Emmen, op 19
november hun 40 jarig huwelijk te vieren. 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.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar
mevr. Feunekes, woonachtig te Emmen.
NBG LEESROOSTER
Zondag
13 nov
Maandag
14 nov
Dinsdag
15 nov
Woensdag 16 nov
Donderdag 17 nov
Vrijdag
18 nov
Zaterdag
19 nov

KOMENDE WEEK :
Lucas 20:27-40
2 Koningen 10:1-17
2 Koningen 10:18-36
2 Koningen 11:1-20
2 Koningen 12:1-9
2 Koningen 12:10-22
2 Koningen 13:1-9

Woorden van eeuwig leven
Niemand ontkomt
Baäl neergeslagen
Verborgen baby wordt koning
Het kind en de hogepriester
Herstelwerkzaamheden
Hardleers
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OVERZICHT DIENSTEN :
20 nov - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Laatste zondag kerkelijke jaar - Koffiedrinken voor
familie / vrienden / en bekenden van de ontvallen gemeenteleden
;
e
27 nov - 10:00 uur - dhr. Sprenger (Schoonebeek) - 1 Advent - Koffiedrinken
.
OPBRENGST COLLECTES :
2 november Dankdag = 1e collecte 113.30 voor Kerk in Actie - werelddiaconaat;
= 2e collecte 71.30 voor de eigen wijkgemeente.
e
6 november = 1 collecte 110.70 voor de diaconie;
= 2e collecte 123.90 voor de eigen wijkgemeente.
Via mevr. Hilbrands een gift ontvangen van € 10,- voor het bloemenfonds. En € 5,- in de collecte voor
Stichting Gambia Vooruit.
Zondag 20 nov. is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor PKN – Pastoraat Samen gedenken in dorp en stadswijk.
BESLUITEN KERKENRAAD : Op de laatst gehouden kerkenraad zijn er per 1 november enkele
besluiten genomen.
CORONA MAATREGELEN: Doordat de Corona besmettingen toenemen zijn er enkele besluiten
genomen. Het Corona protocol van 2020 is standaard. Om meer onderlinge afstand te krijgen zullen de
kerkbanken weer om en om afgesloten worden. Denk ook om de onderlinge afstand. Bij binnenkomst
handen ontsmetten. Bij Corona gerelateerde klachten blijft u thuis.
BEZUINIGEN: Alles is duurder geworden en zeker gas en licht. Daarom zal de temperatuur in de kerk
op een lagere stand worden afgesteld. Het is daarom raadzaam om hier met uw kleding rekening mee te
houden. Ook zal de verlichting, voor de dienst, in de kerk aangepast worden. Eveneens zullen
activiteiten in de nevenruimtes op elkaar aangepast worden.
ZONDAG BRIEF: Ook het drukken van de zondag brief is veel duurder geworden. De zondag brief is,
naast het vermelden van de liturgie bedoeld om mededelingen van de kerkenraad aan de gemeente te
doen. Hoe goed bedoeld ook vragen wij u om géén bedankjes meer te laten opnemen. Iedereen weet
dat u het waardeert als u teken van medeleven krijgt. Berichten of mededelingen zullen maar 1 keer
opgenomen worden tenzij vaker noodzakelijk.
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : We lezen uit de Brief van Jakobus het derde hoofdstuk in de Kleine
Kamer van de Kapel op dinsdagmiddag 15 november van 15.00-16.00 uur. Een ieder van harte
welkom.
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : De koffie-ochtenden in de Kapel gaan op de 3e donderdag van de maand
gewoon door. Voor veel mensen is het fijn elkaar een keertje te zien, even bij te praten en samen ‘een
bakkie te doen’. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur. De volgende keer is op donderdag
17 november. Kom gezellig aanschuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk verwelkomen.
De Activiteiten Commissie.
JOH DE HEER ZANGDIENST KAPEL : Zondag 20 november aanvang 19.00 uur is er een Joh de Heer
zangdienst in de Kapel. M.m.v. Marc Bruinewoud, zang, piano, accordeon, en met een korte meditatie
met als thema: ‘Zing een nieuw lied’. Reint Elling bespeelt het kerkorgel voor de samenzang. Na afloop
van de zangdienst is er een deurcollecte voor het Orgelfonds van de Kapel. De Kapel is open voor
iedereen, dus welkom in de Joh de Heer zangdienst. M.vr.gr. Marc en Reint.
KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van 8.00 tot 10.30 uur is er in het kleine zaaltje achter
de ontmoetingsruimte verkoop van boeken, Lp’s, Cd’s, Dvd’s en legpuzzels. Iedereen is welkom om
even rond te snuffelen, de opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapel.
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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