Voorganger:
dhr. Sprenger (Schoonebeek)
Organist:
dhr. Elling
Ouderling van dienst
mevr. Schonewille
Diaken van dienst:
dhr. Stevens
Begroeting bij de ingang door:
mevr. Tjeerdsma
Kerkrentmeester:
dhr. Grit
Koster:
mevr. Grit
Zie ook onze website: www.kapelemmen.nl

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 16 OKTOBER 2022
ORDE VAN DE DIENST : de vijfde zondag van de herfst, 19de na Pinksteren
*

Welkomstlied: Wij treden biddend in uw licht (melodie Psalm 134)

Welkom en mededelingen
*
Intochtslied: Psalm 130: 3 en 4
Votum
Inleiding
Gebed om vergeving
Woord van bemoediging en troost
*
Zingen kyriegebed: Lied 299j: 1 en 2
*
Zingen glorialied: Lied 302: 1 en 4
Openingsgebed
SCHRIFTLEZING: Genesis 32: 22 - 31
*
Zingen: Psalm 121: 1 en 3
SCHRIFTLEZING: 2 Timoteus 3: 14 - 4:5
*
Zingen: Lied 338b – gezongen Schriftwoord (vg) – Lied 338b
SCHRIFTLEZING: Lukas 18: 1 - 8
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*
Zingen: Lied 713: 1, 2 en 5
Kanselgroet
Uitleg van de Heilige Schrift
*
Zingen: Lied 91a: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor Kerk in Actie - Wereldvoedseldag; Een beter inkomen voor
Javaanse Boeren. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en
coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het
bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en
krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt
uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 801: 1, 2, 5 en 6
*
Zingen: Lied 416 : 1 (staande).
Zegenbede

-------------------ZIEKEN : Dhr. Wolter Timmer, Stuwwal 23, 7815 RK Emmen, is na een korte ziekenhuisopname nu
weer thuis aan de Stuwwal, en het gaat goed met Wolter.
Dhr. Harry v.d. Laan Beatrixstraat 54 7811 RB Emmen, is na een opname in het Hospice in Emmen nu
weer thuis bij José.
Wij wensen hen namens de Kapelgemeente veel kracht en Gods onmisbare zegen toe.
BEDANKT : Hartelijk dank voor de mooie bloemen die mij zondag werden gebracht door Harrie en
Geesje Gerrits vanuit de Kapelgemeente. Ook vond ik het fijn dat er werd meegeleefd vanuit de
gemeente tijdens mijn opname in het ziekenhuis en in De Horst door een kaartje of een bezoekje. Met
vriendelijke groet, Marchje Schirring-Eleveld
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. J.
Horden, Buidelmees 35 en dhr. W. Timmer, Stuwwal 23.
HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt het echtpaar Wanders-Buter, Kapelstraat 27, 7811HC te
Emmen op 21 oktober 2022 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.
Dit hier geldt uiteraard ook voor hen die hier niet vermeld staan maar wel hun huwelijksjubileum hopen
te vieren.
OVERZICHT DIENSTEN :
23 okt - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - Zendingsdienst - afscheid ds. G. Van Vliet,
30 okt - 10:00 uur - ds. Wams (Sellingen) - Koffiedrinken
.

;

COLLECTES :
Zondag 23 oktober is de 1e collecte voor de diaconie; de 2e collecte in de dienst is voor Gambia
Vooruit. Tijdens de zendingsdienst wordt het project Gambia Vooruit afgesloten.
3e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
CORONA : Omdat het Coronavirus zich hier en daar weer meer verspreidt, vraagt de kerkenraad u allen
om uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen in de kerk en om afstand in acht te nemen! Dank
voor uw medewerking!
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NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

16 okt
17 okt
18 okt
19 okt
20 okt
21 okt
22 okt

2 Koningen 2:15-25
2 Koningen 3:1-19
2 Koningen 3:20-27
2 Koningen 4:1-7
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
Lucas 19:11-28

De nieuwe profeet
Een goedgekozen bondgenoot
Mensenoffer
Wonder achter gesloten deuren
Kom dat zien!
Groot in het koninkrijk van God
Gebruik wat je heb

BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : Er is ‘Bijbellezen op de middag’, in de Ontmoetingsruimte, van 15.30 16.30 uur op een aantal dinsdagmiddagen. We lezen het boek Openbaring en wel de zeven brieven
aan de gemeenten. De middagen kennen een eenvoudige vorm: we beginnen met een kort gebed, en
vervolgens lezen we een stukje, misschien even stil, en wisselen dan onze leeservaring uit. Iedereen is
welkom, dinsdag 25 oktober gaan we verder met Openbaring 3 : 7 Brief aan de gemeente in
Philadelphia.
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : de koffie-ochtenden in de Kapel op de 3e donderdag van de maand blijven
gewoon doorgaan. Voor veel mensen is het fijn om elkaar een keertje te zien, even bij te praten en
samen ‘een bakkie te doen’. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur. Donderdag 20 oktober
vervalt helaas, dat wordt het voor één keer dinsdag 18 oktober i.v.m. de voorbereidingen voor de
Boekenmarkt. Daarna is de volgende keer op donderdag 17 november. Kom gezellig aanschuiven. De
beide gastvrouwen zullen u hartelijk verwelkomen.
De Activiteitencommissie.
GROTE NAJAARSBOEKENMARKT : Onze grote najaarsboekenmarkt houden wij op vrijdag 21, en
zaterdag 22 oktober van 8.00 tot 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Kapel, Kapelstraat 63
Emmen. Door het grote aanbod van boeken wordt de markt nu twee dagen gehouden. U bent welkom
in de ontmoetingsruimte, en in een grote tent naast de Kapel. In de ontmoetingsruimte is verkoop van
boeken, kniepertjes, rozijnenbollen en zelfgemaakte bloemstukjes. In de tent is verkoop van lp’s, cd’s,
dvd’s, cassettebandjes en legpuzzels, rozijnenbollen en bloemstukjes. Vooraf zijn de rozijnenbollen en
kniepertjes te bestellen via een intekenlijst bij de uitgang van de Kapel (wel graag naam en adres
noteren) en per telefoon (Reint Elling tel. 612500) of per mail rengelling@kpnmail.nl vóór 18 oktober.
De bestelling kunt u afhalen tijdens de boekenmarkt op 21 en 22 oktober vanaf 8.00 uur. Ook zijn er
gastdames aanwezig voor het verzorgen van koffie/thee en limonade met iets erbij. Iedereen is welkom,
wij proberen er weer een gezellige dag van te maken. De opbrengst is voor het kerkenwerk van de
Kapelkerk/Centrum. Voor informatie over de boekenmarkt en voor het brengen van boeken kunt u
contact opnemen met John van Klinken tel. 624830 of Reint Elling tel. 612500.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag 23 oktober is er weer een muzikale zangdienst in de Kapel,
aanvang 19.00 uur met als thema ‘PRIJS DE HEER’ (Psalm 103) m.m.v. Marc Bruinewoud, piano
en zang, en met een korte meditatie. Ook medewerking in deze zangdienst van het mannenensemble
CON FORZA o.l.v. Wiebe de Boer. Reint Elling bespeelt het kerkorgel voor de samenzang. Na afloop van
de zangdienst is er bij de uitgang een deurcollecte voor het orgelfonds van de Kapel. De Kapel staat
open voor iedereen, dus welkom in deze zangdienst in de Kapel. Met vriendelijke groet, Marc en Reint.
BLOEMSTUKJES : De Activiteitencommissie wil voor de a.s. Boekenmarkt ook weer bloemstukjes ter
verkoop aanbieden. Daarvoor zijn ze kleine potjes, geschikt voor kleine bloemstukjes, nodig. Mocht u die
kwijt willen, dan neemt de Activiteitencommissie die graag in ontvangst. Daarvoor staat a.s. zondag een
doos onder de tafel in de entree. Ook op de woensdagmorgen is inlevering welkom. Voor uw
medewerking bij voorbaat dank, de Activiteitencommissie.
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
€ 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.
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DEO CANTATE : Ons kerkkoor Deo Cantate is al weer enkele keren bijeen geweest en heeft de ‘repetitiedraad’ na een lange periode van rust door o.a. Corona weer opgepakt. In de achterliggende tijd hebben
een aantal leden om gezondheidsredenen, helaas, moeten afhaken. Hoewel het koor nog aardig op
sterkte is, zijn enkele nieuwe leden van harte welkom. De bassen en alten zijn goed vertegenwoordigd,
maar het aantal sopranen en tenoren laat te wensen over. Deze stemmen zijn m.n. van harte welkom.
Vandaar onze vraag, heeft u belangstelling om ook op dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur
gezellig een tijdje te gaan zingen? Kom dan de volgende repetitie op 25 oktober a.s. lekker mee
oefenen voor de Kerst of wellicht een ander optreden in één van onze diensten. We zullen u graag
begroeten.
PG EMMEN : Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt werk ik sinds 1 september in de PGEmmen. In de
samenleving is veel gaande rond de ouder wordende mens. Veranderingen die spelen merken wij in
onze kerken ook. De behoefte aan en het aanbod van pastoraat verandert daarin mee. Dat vraagt om
een nieuwe of hernieuwde benadering. Het idee is om te werken met projecten rond een thema, dat
PGEmmen breed te ontwikkelen en aan te bieden. Dat klinkt heel mooi maar vraagt ook serieuze
aandacht en overweging. Daar ben ik op dit moment mee bezig door in elke wijkgemeente kennis te
maken en soms aan te schuiven bij een bijeenkomst of overleg. Maar ik kan dat niet alleen. Heel graag
zou ik een ‘kerngroep’ vormen, met uit elke wijkgemeente één of twee mensen die daarin mee zouden
willen doen. Zodat we er samen naar kunnen kijken en het ook Emmen breed gedragen wordt. Het is de
bedoeling om eerst maar eens bij elkaar te komen, dingen op een rij te zetten en vandaaruit te kijken
hoe we verder zullen gaan. Spreekt dit aan en wil je hieraan meedoen? Laat het me weten. Dank je wel
alvast! Het zou mooi zijn om eind oktober/begin november een eerste bijeenkomst te kunnen plannen.
Graag tot horens en een hartelijke groet van Dineke van Oort, kerkelijk werker PGEmmen, tel.
06-43980309 of dinekevanoort@pgemmen.nl .
PASTORAAL MEDEWERKER : Zoals eerder gemeld zijn we dankbaar dat we in tijdelijke dienst een
Pastoraal Medewerker hebben kunnen benoemen voor onze Kapelgemeente. Haar naam is: Mevr. Gerry
de Vries; ze woont aan de Slenerbrink 183, hier in Emmen. Ze is voor onze gemeente beschikbaar op de
woensdag- en de vrijdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Wilt u een afspraak maken met Gerry, dan kan dat
per email naar: gerrydevries@ziggo.nl Ook kunt u haar bellen, op de woensdag-of vrijdagmorgen:
06 4610 7772 . Misschien heeft u haar intussen al ontmoet.
Uiteraard kunt u ook altijd een ouderling of contactdame of -heer bellen voor het pastoraat (zie de
wijkgids). Voor algemene vragen belt u met de scriba: 06 5259 1525.
MANTELZORG : Bent u, of kent u iemand binnen de gemeente, die mantelzorger is voor een
gemeentelid geeft u dit dan vóór 20 oktober door aan Rinus Stevens tel. 06 52591525 of e-mail
scriba@kapelemmen.nl
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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