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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  15  JANUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :   
Binnenkomst met kerkenraad. 
*  Zingen Welkomstlied: Lied 213: 1, 2, 5 - Morgenglans der eeuwigheid Mededelingen 
*  Zingen Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 - Hoe lieflijk, hoe goed  
Stil gebed, Votum en Groet. 
Gebed om vergeving. 
*  Zingen: Lied 885 - Groot is uw trouw, o Heer  
Lezing van de Wet des Heren uit Exodus 20 : 1 t/m 17.  
*  Zingen: Lied 835: 1 en 4 - Jezus, ga ons voor  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 62 : 1 t/m 5 (vertaling NBV 2021). Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille 
van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar 
redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je luister. Men zal je noemen bij 
een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de 
Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet 
langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Gehuwde. Want de Heer verlangt 
naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,  
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,  
zo zal je God zich over jou verheugen. 
 
*  Zingen: Lied 793 - Bron van liefde, licht en leven  
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 2 : 1 t/m 11 (vertaling NBV 2021). Op de derde dag was er een bruiloft in 
Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 
uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn 
meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder 
de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse 
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee á drie metrete. Jezus zei tegen de 
bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en 
breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn 
geworden was, proefde - hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water 
geschept hadden wisten het wel - riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten 
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu 
bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan, als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en 
zijn leerlingen geloofden in Hem. 
 
*  Zingen: Lied 526: 1, 3 en 4 - Juich voor de koning van de Joden  
Prediking. 
*  Zingen: Lied 834 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
Evt. gedachtenis van een overledene. 
 

                    

Voorganger:                                ds. Koopmans (Assen) 
Organist:    dhr. Elling                         
Ouderling van dienst            Greta Baron-Nijboer    
Diaken van dienst:   dhr. Stevens                       
Begroeting bij de ingang door: dhr. Baron         
Kerkrentmeester:    dhr. Grit                          
Koster:     fam. Horden       
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772                                                                           
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*  Zingen: Joh. de Heer 884 : 1 - Mijn Herder is de Here God (staande)  
                       Mijn Herder is de Here God, in Hem is al mijn lust; 
                       in groene weiden voert Hij mij aan wateren der rust.  
Dankgebed en voorbeden. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor Kerk in Actie - Ondersteuning Gemeenten - Goed toegerust 
aan de slag. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van 
de Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, 
kosters, etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentatie, van 
diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie ondersteunt vrijwilligers en 
professionals in hun werk om te groeien in hun taak. 
                                     2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
*  Zingen slotlied, zittend: Lied 512: 1 t/m 4 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
*  Zingen staande: Ga met God (Lied 416: 1) 
Zegen. 
*  Zingen Amen: Lied 431c. 
      

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

BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar de fam. Scholtens, 
woonachtig te Emmen. 

 

OVERZICHT DIENSTEN :   
22 jan 2023 - 10:00 uur - ds.  Van der Meulen (Erica) - Avondmaal; 
29 jan 2023 - 10:00 uur - ds. Gerda van Vliet (Geesbrug) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zon      15 jan Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 

Maan    16 jan Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 

Dins     17 jan Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 

Woens  18 jan Spreuken 17:15-28 Een grote mond  

Don      19 jan Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  

Vrij       20 jan Spreuken 18:13-24 Koester je tong 

Zat       21 jan Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 

 

OPBRENGST COLLECTES :   
8 januari:  1e collecte = 231.50 voor de Voedselbanken Drenthe/Groningen; 
                2e collecte = 104.80 voor de wijkkas. 
Zondag 22 januari is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte Avondmaalscollecte bestemd voor het 
Hospice, `t Huis van Heden in Emmen; 3e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
 
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 2 op dinsdagmiddag 
17 januari in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Een ieder hartelijk welkom. 
 
KOFFIEOCHTEND KAPEL :  Ook in het nieuwe jaar gaan we weer op de 3e donderdag van de maand 
gezellig koffiedrinken in de Kapel. Iedereen is weer van harte welkom vanaf 10.00 uur in de 
Ontmoetingsruimte. Noteer al vast de datum donderdag 19 januari, dan kunt u het zeker niet 
vergeten. We hopen u weer allemaal te zien. Neem gerust een vriend of vriendin mee. 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST :  Op vrijdag 20 januari is iedereen uitgenodigd voor een ‘Nieuwjaars-
borrel’ in de Ontmoetingsruimte. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom voor een drankje en daarna om 
18.00 uur willen we samen een maaltijd gebruiken Ook deze keer weer een gezellige, ouderwetse,  
stamppotten-maaltijd. Iedereen, die ook een stamppotje wil maken, graag even opgeven bij Joke Grit, 
tel. 06-12093147, Greetje Gremmer, tel. 06-29371972 en Reint Elling, tel. 612500. Om niet voor 
verrassingen komen te staan: deelnemers aan de maaltijd graag opgeven, ook bij bovenstaande 
personen. Voor de niet liefhebbers van stamppot hebben we een alternatief (verrassing). Voor dit 
gezellig gebeuren aan het begin van dit nieuwe jaar, hopen we iedereen te ontmoeten en samen van 
een heerlijke maaltijd te genieten. De Activiteiten Commissie. 
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NIEUWJAAR :  Jl. zondag na de dienst was er onze  ‘Nieuwjaarsreceptie’. Een groot aantal kerkgangers 
kwam naar de Ontmoetingsruimte om elkaar alle goeds, gezondheid en een gelukkig nieuwjaar toe te 
wensen. Dat allemaal onder het genot van kniepertjes en nieuwjaarrolletjes. Ook deze keer weer met 
liefde en veel plezier voor ons gebakken door Dinie Reinders en Jannie Kiers. Wij hebben ze natuurlijk 
met evenveel plezier opgegeten en er van genoten, waarvoor we beide dames hartelijk dank willen 
zeggen. De Activiteiten Commissie. 

 

HUWELIJKSJUBILEA :  Wekelijks benoemen we onze zieken in de Zondagsbrief. Een goede gewoonte en 
eigenlijk vanzelfsprekend omdat we als gemeente met elkaar willen meeleven. Persoonlijke belang-
stelling tonen is dan mogelijk door een kaart als blijk van meeleven te sturen. Om dezelfde reden 
worden de huwelijksjubilea bij 25; 40; 50; 60; 65; 70 jaar in de Zondagsbrief bekend gemaakt. Mocht 
men echter tegen vermelding bezwaar hebben, of er geen prijs op stellen, neem dan contact op met 
Greta Baron-Nijboer, telefoon 0591-628968. Met vriendelijke groet, De kerkenraad. 
 
ACTIE KERKBALANS 2023 :  In de komende week start de jaarlijkse actie Kerkbalans. De landelijke actie 
van de PKN kerken waarbij we u vragen aan te geven hoe groot uw vrijwillige bijdrage aan onze kerk in 
2023 wordt. In Op Weg van januari 2023 leest u daarover meer. Is uw e-mail adres bij ons bekend dan 
ontvangt u komende week via e-mail de uitnodiging om bij te dragen. (Soms ontvangt u de brief in uw 
“spam box”. Dat is helaas niet altijd te voorkomen.) Is uw e-mail adres NIET bij ons bekend dan 
ontvangt u deze week een enveloppe met het toezeggingsformulier. U kunt toezeggen via de website 
www.pgemmen.nl/toezeggingen maar u kunt ook het papieren toezeggingsformulier invullen en aan ons 
retourneren in de bijgeleverde enveloppe. Indien u ons machtigt om (maandelijks) uw bijdrage van uw 
bankrekening te innen dan scheelt ons dat veel werk. Zorgt u liever zelf voor de betaling(en) dan kan 
dat d.m.v. de aangehechte acceptgirokaart (papieren toezeggingsformulier) of eigen bankoverschrijving. 
Wilt u nog meer belastingvoordeel? Maak dan gebruik van de overeenkomst tot periodieke gift. Meer 
informatie hierover bij het Kerkelijk bureau, Gerrit-Jan Hietland, 0591-622122, 
administratie@pgemmen.nl  
 
UIT DE KERKENRAAD :  De zomerdiensten samen met Ichthus starten we dit jaar op 23 juli om 10.30 
uur in Ichthus; zo hebben we de mogelijkheid om na de dienst samen koffie te drinken.  
Van de beroepingscommissie: fijn dat de solvabiliteitsverklaring binnen is. De advertentie voor een 
nieuwe predikant is geplaatst op de website van De Kapel, de PGE en de landelijke PKN. De commissie-
leden gaan door met het online beluisteren van predikanten en proponenten. Onze scriba Rinus Stevens 
heeft aangegeven in 2023 als zijn termijn is verstreken te willen stoppen als scriba.  
In maart willen we de “groot huisbezoeken” weer gaan inplannen. Ook voor onze leden in de zorgcentra. 
Het thema zal zijn: “Aan tafel”.  
Voor mensen die moeite hebben met het zitten in onze kerkbanken hebben we een aantal comfortabele 
stoelen geplaatst bij de ingang onder de toren. We hopen dat er gebruik van gemaakt gaat worden!  
Gerry de Vries heeft de 1e week van januari vakantie. Met ingang van 11 januari gaat zij voor ons 
werken op woensdag - van 9 tot 10 uur is ze in het kleine kamertje in ons gebouw voor “vrije inloop”; 
van harte welkom voor een gesprek met Gerry! De rest van de woensdag besteedt ze aan pastorale 
bezoeken.  
Tenslotte: in verband met het Corona virus besluiten we om bij het verlaten van de kerk nog geen 
handen te schudden.  
 
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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