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

ds. Gardenier (Beilen)
dhr. Bruinewoud
fam. Horden
Gretha Baron-Nijboer
dhr. Stevens
mevr. Reinders

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 15 MEI 2022
ORDE VAN DE DIENST :
Welkom.
*
Intredelied: Psalm 118: 1, 10
Bemoediging en Groet.
‘Zondag Cantate’.
*
Zingen: Lied 221: 1
Gebed van toenadering.
*
Zingen: Lied 221: 2
Woorden van toenadering uit de Schriften.
*
Zingen: Lied 221: 3
Gebed bij de opening van de Schriften.
Thoralezing: Deuteronomium 6 : 1 t/m 9.
*
Zingen: Lied 320: 2
De Brieven: I Timotheüs 4 : 11 t/m 16.
*
Zingen: Lied 361: 1, 2
Het Evangelie: Johannes 14 : 15 t/m 21.
*
Zingen: Lied 908: 1, 6
Verkondiging.
*
Zingen: Lied 840
Dienst van gebeden en gaven.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Afsluiting: Lied 240
Zegen.
*
Wegzending: Lied 416: 1.
-------------------ZIEKEN : Dhr. H. Wolf, woonachtig te Emmen, is na een opname in het Scheperziekenhuis nu weer
thuis voor verdere revalidatie. Wij wensen hem namens de Kapelgemeente veel kracht en sterkte voor
de komende dagen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar
mevr. Schuler-Steenkamp, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
22 mei - 10:00 uur - ds. Van der Meulen (Erika);
29 mei - 10:00 uur - ds. G. Van Vliet - Koffiedrinken;
5 juni - 10:00 uur - dhr. Bruinewoud - 1e Pinksterdag;
12 juni - 10:00 uur - ds. Wijnsma (Elim) - Trinitatis - Avondmaalsviering.
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VAKANTIE DS. GERDA VAN VLIET : Van 6 t/m 22 mei heb ik vakantie. In die weken ben ik dus niet
beschikbaar voor het pastoraat. Mocht er iets zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met uw ouderling,
bezoekmedewerker of de scriba, dhr. Stevens.
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : De Activiteiten Commissie nodigt iedereen weer uit voor een koffie-moment
op donderdagmorgen 19 mei van 10.00 - 11.30 uur. Van harte welkom om vrijblijvend even binnen
te lopen in de Ontmoetingsruimte om ‘een bakkie te doen’ en/of even bij te praten. Bent u niet in de
gelegenheid om zelf naar de kerk te komen, bel dan even: 06-29371972, om gehaald te worden. We
hopen ook u te zien! De Activiteiten Commissie.
COLLECTES : Zondag 22 mei is de 1e collecte voor de PKN - Missionair werk - oog voor kinderen in
pioniersplekken; 2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag 22 mei is er weer een muzikale zangavond in de Kapel, aanvang
19.00 uur. Het wordt een zangavond van bekende psalmen uit het nieuwe Liedboek. Met medewerking
van Marc Bruinewoud piano en zang, en Marc houdt een korte meditatie met als thema ‘PSALMEN’.
Reint Elling bespeelt het kerkorgel voor de samenzang. Iedereen is welkom. Na afloop van de dienst is
er een deurcollecte voor het orgelfonds van de Kapel. Via de kerktelefoon en kerkomroep is de
zangdienst met beeld en geluid te volgen. Met een vriendelijke muzikale groet van Marc en Reint.
KERKELIJK BUREAU GESLOTEN : Het Kerkelijk bureau is gesloten op donderdag 26 mei
(Hemelvaartsdag).
Op 25 mei kunnen de zondagsbrieven en kerkpost gehaald worden tussen 11.30 - 13.00 uur.
PASTORAAT : Het is al weer even geleden dat ik in de Zondagsbrief van me heb laten horen. Ik ga zo
mijn gang door de gemeente en ben hier en daar op bezoek. Omdat de gemeenschap toch wel groot is,
is het niet altijd makkelijk om alles goed te kunnen overzien. Het is daarom fijn dat de ouderlingen met
de bezoekmedewerkers proberen zoveel mogelijk zicht te krijgen op de mensen in hun eigen wijk. Fijn is
ook wanneer mensen zelf aan hun ouderling of bezoekmedewerker laten weten als er iets aan de hand
is. Waar mensen werken worden fouten gemaakt en soms voelen mensen zich vergeten. Maar als we als
pastoraal team niet op de hoogte zijn gebracht, kunnen we ook geen aandacht geven aan mensen die
dat nodig hebben. Daarnaast is het goed om ook als gemeenteleden onderling oog te hebben voor
elkaar. We zijn in Christus broeders en zusters van elkaar. Dat moet de motivatie zijn om naar elkaar om
te zien en niet of we iemand aardig vinden. Ik geef hieronder Lied 1006. Een lied gemaakt naar
aanleiding van het Onze Vader. De woorden brengen ons bij God, maar roepen ons ook op goed te zijn
voor elkaar omdat God als een Vader zorgzaam om ons heen staat en dat ook van ons vraagt.
Lied 1006
Onze Vader in de hemel
en vergeef ons wat we fout doen
U staat zorgzaam om ons heen
net als wij niet blijven staan
Geef dat alle mensen weten
bij de fouten van een ander
zoals U is er maar een.
maar weer samen verder gaan
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.

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.
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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 : In de afgelopen week heeft u, als het goed is, de uitnodiging (per brief of in de
(spam)mailbox) ontvangen, om bij te dragen aan de voorjaarsactie. In de brief wordt u geïnformeerd
over het doel van de actie en op welke wijze u kunt bijdragen. Mocht u de informatie gemist hebben:
een e-mailtje (info@pgemmen.nl) of telefoontje (622122) naar het kerkelijk bureau is voldoende om u
volledig op de hoogte te brengen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage op NL49RABO 0373 7190 27.
KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij
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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