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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  19  FEBRUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :   
Mededelingen. 
*  Openingslied: Psalm 8: 1, 3, 4 - Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
Votum en Groet. 
*  Zingen: Psalm 8b: 1, 3, 4 - Zie de zon, zie de maan 
Openingsgebed. 
*  Zingen: NLB 210: 1, 3 - God van hemel zee en aarde  
SCHRIFTLEZING:  Psalm 8  en  Genesis 2 : 7. 
*  Zingen: NLB 823: 1, 2, 4 - Gij hebt, o Vader van het leven 
Verkondiging. 
*  Zingen: NLB 675: 1, 2 - Geest van hierboven  
Dank en voorbeden. 

Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor  noodhulp slachtoffers aardbeving: Afgelopen maandag 

werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 
25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. 
Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort. Kerk in Actie is direct 
begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale 
kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog 
gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als 

Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, 

regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, 
medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed 
mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal 
vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. Vandaag collecteren we voor de zwaar 
getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig. Namens ds. Selimian, 
predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en 
hulp”. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onderstaand rekeningnummer: NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. KERK IN ACTIE UTRECHT onder vermelding van: NOODHULP SYRIË. 
                                       2e collecte bij de uitgang is voor de PGE - Jeugdwerk Emmen. 
*  Slotlied:  NLB 413: 1, 2, 3 - Grote God wij loven U   
*  Zingen: Lied 416: 1 - Ga met God     
Zegen. 
*  Zingen: Lied 415:3 - Amen, amen, amen. 
 

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

VERHUISBERICHT :  Mevr. Karst-Werkman, is verhuisd van De Bleeriinck nu naar Heidehiem te Emmen. 
Wij wensen mevr. Karst namens de Kapelgemeente een fijn verblijf in Heidehiem. 
 
BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar mevr. Braam,  
De Horst, afdeling De Hunze. 
 

                    

Voorganger:                                ds. Wams (Sellingen) 
Organist:             dhr. Kloppenburg                      
Ouderling van dienst            mevr. Schonewille   
Diaken van dienst:   dhr. Stevens                        
Begroeting bij de ingang door: mevr. Busstra           
Kerkrentmeester:    dhr. Grit                         
Koster:     mevr. Grit        
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772, 
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                                                            
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OVERZICHT DIENSTEN :  26 feb - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - Koffiedrinken; 
5 maart - 10:00 uur - ds. Van Vliet (Geesbrug); 
12 maart - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen); 
19 maart - 10:00 uur - ds. Van Elten (Nieuw-Weerdinge); 
26 maart - 10:00 uur - ds. Lefeber (Gorredijk) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zondag      19 feb 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 

Maandag    20 feb 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent? 

Dinsdag     21 feb 1 Korintiërs 4:14-21  Opvoedkunde 

Woensdag  22 feb Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 

Donderdag 23 feb Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 

Vrijdag       24 feb Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 

Zaterdag    25 feb Romeinen 5:1-11  Leven in vrede met God 

 
COLLECTES :  Collecte zangavond 12 februari = 131,95 
Zondag 26 februari is de 1e collecte voor Kerk in Actie Veertigdagentijd: Zambia-Maatjes voor gezinnen 
zonder ouders. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen 
onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders 
aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van 
Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden 
getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen; 
                                      2e collecte bij de uitgang is voor de PGE - Jeugdwerk Emmen. 
 
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 5:19 t/m 5:47 op 
dinsdag 21 februari in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Een ieder van hartelijk welkom. 
 
PIONIERS CAFÉ :  Op diverse locaties in Emmen vinden de komende tijd verkennende gesprekken plaats 
voor diegene die 'geen 20 meer is'. Wij spreken met elkaar over wat het betekent om ouder te worden. 
Dit in aanloop naar de lezing die Frits de Lange op 20 maart in de Grote Kerk zal verzorgen. Ook in de 
Kapel zullen we samenkomen en hierover met elkaar van gedachten wisselen. U bent van harte welkom 
op maandag 13 maart van 10.00 - 11.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij 
dinekevanoort@pgemmen.nl of tel. 06-43980309 (zie ook de website en Op Weg). Dineke van Oort, 
kerkelijk werker, Project Pastoraat Emmen. 
 
VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL :  25 maart houden wij onze voorjaarsboekenmarkt in de 
Ontmoetinsgsruimte van de Kapel van 08.00 tot 14.00 uur. Voor verdere informatie zie het kerkblad 
Op Weg nummer 1 januari 2023. Vooraf zijn de rozijnenbollen (a € 4.50 ) 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 kunt bestellen, alvast bedankt. Op de voorjaarsboekenmarkt helaas geen verkoop 
van kniepertjes. Met vriendelijke groeten, John van Klinken en Reint Elling. 
 
SCHILDERIJEN EXPOSITIE :  Ook nu zijn we er weer in geslaagd een schilderijen expositie te krijgen in 
onze Ontmoetingsruimte. Deze keer is Hillie Klein de exposant, geboren en getogen in Klazienaveen, nu 
geruime tijd wonend in Emmen. Schilderen is voor haar niet alleen een hobby, maar bijna een levens-
behoefte. Zij schildert graag landschappen, maar ook het geloof is voor haar een grote drijfveer om dat 
met kwasten in beelden om te zetten. Ps. 23 en De Herdersjongen zijn daar voorbeelden van. Zij startte 
met schilderen bij A.K.E. in Emmen en bekwaamde zich verder bij Gienke Kamphof in Hoogeveen. Ter 
inzage ligt ook haar gedichtenbundel ‘Hoger dan de Regenboog’, waarvan eerder in de Dorpskrant 
Klazienaveen is gepubliceerd. Vanzelfsprekend zijn de schilderijen te koop, behalve Ps. 23 en De 
Herdersjongen, evenals de gedichtenbundel. Nadere informatie is te verkrijgen door Hillie Klein te bellen, 
tel. 06-10393531. De Activiteiten Commissie. 
 
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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