Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 19 JUNI 2022
ORDE VAN DE DIENST :
*
Voorzang: Psalm 76 : 1
Votum en Groet.
*
Zingen: Psalm 76 : 6
Vermaning.
*
Zingen: Lied 863 : 3 - Een arts is ons gegeven…….
Verootmoediging en schuldbelijdenis.
*
Zingen: Lied 863 : 4
Verkondiging van Gods genade.
*
Zingen: Lied 863 : 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing: Romeinen 5 : 1 t/m 11 (NBG vertaling)
*
Zingen: Lied 793 : 1, 2 - Bron van liefde…..
VERKONDIGING.
*
Zingen: Lied 896 : 3, 4, 5, 6, 7 - Wie heeft zijn God verloren…..
Gebeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied 634 : 1, 2 - U zij de glorie…..
Zegen.
*
Na de zegen Lied 425 - Vervuld van uw zegen……
-------------------ZIEKEN : Mevr. Kars-Werkman, Nijkampenweg 125, 7815 GD Emmen, is opgenomen in het
Scheperziekenhuis.
Ook mevr. Schirring-Eleveld, Langgrafweg 9, 7814 TZ Emmen, is onverwacht in het Scheperziekenhuis
opgenomen.
Mevr. Joesten, Klepel 115, 7811 KT Emmen, is na een 2e operatie in het UMCG weer thuis voor verder
herstel en revalidatie.
Wij wensen hen allen als Kapelgemeente veel kracht, sterkte en Gods nabijheid toe. Een kaartje als
medeleven zal hen goed doen.
BEDANKT : Kapelgemeente hartelijk dank voor de bloemen op mijn 80e verjaardag, Henny Kroezen,
woonachtig te Emmen.
BEDANKT : Bedankt voor de vele kaartjes na mijn ziekte, mevr. V.d. Horst, woonachtig te Emmen.
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BEDANKT : Hartelijk dank aan de Kapelgemeente voor de prachtige bos bloemen die ik zondag na de
dienst mocht ontvangen - een plezier om na te kijken en te genieten. Hartelijk gegroet, Karla Bos,
woonachtig te Emmen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. V.d.
Vegt, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN : 26 juni - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Koffiedrinken;
3 juli - 10:00 uur - dhr. Bruinewoud (Klazienaveen);
10 juli - 10:00 uur - ds. Van Asselt (Nijverdal) - Slotdienst - Koffiedrinken;
17 juli - 10:00 uur - ds. De Valk - 1e Zomerdienst Kapel - Koffiedrinken;
24 juni - 10:30 uur - ds. Wubs - 2e Zomerdienst Ichthus - Koffiedrinken;
31 juli - 10:00 uur - ds. Kajim - 3e Zomerdienst Kapel - Koffiedrinken;
COLLECTES : Zondag 26 juni is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Hulp en perspectief voor mensen
zonder papieren. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het
land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de
angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo
de veerkracht van deze mensen.
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas; extra collecte voor het Orgelfonds.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag
19 juni
Lucas 9:37-45
Maandag
20 juni
Lucas 9:46-50
Dinsdag
21 juni
2 Korintiërs 8:1-9
Woensdag 22 juni
2 Korintiërs 8:10-15
Donderdag 23 juni
2 Korintiërs 8:16-24
Vrijdag
24 juni
2 Korintiërs 9:1-15
Zaterdag
25 juni
2 Korintiërs 10:1-11

Verborgen betekenis
Klein is groot
Blink uit
Evenwicht
Enthousiast bezoek
Zaaien en oogsten
In woord en daad

KERK OP SCHOOT : Voor kinderen van 0 tot 5 jaar is er zondagmiddag 19 juni Kerk op Schoot. We
vertellen hier het Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en
belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse
manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Kerk op
Schoot is op 19 juni van 15.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in de Opgang, Mantingerbrink 199. Zien
we jullie daar? Met vriendelijke groet, Jedidjah de Haan-van Rijn, Jeugdwerker.
UITNODIGING EXTRA GEMEENTEAVOND : Beste gemeenteleden!
Aanstaande woensdag avond 22 juni om 19:30 uur, houden we onze gemeentevergadering. Deze
bijeenkomst staat in het teken van het Beroepingswerk. Aan de orde komen o.a. de Profielen van onze
gemeente en het nieuw Beleidsplan. U kreeg die documenten toegestuurd via uw email. Als u een
geprint exemplaar wenst kunt u die vanmorgen na de dienst komen ophalen in de entree van de kerk.
Vriendelijke groet, Frea Hospers.
MUZIKALE ZANGAVOND : Zondag 26 juni is er een muzikale zangavond in de Kapel aanvang 19.00
uur. Het wordt een zangavond van verzoekliederen uit de Evangelische Liedbundel en Joh.de Heer. Met
medewerking van Marc Bruinewoud piano en zang en met een korte meditatie. Reint Elling bespeelt het
kerkorgel voor de samenzang. Samen zingen, het kan nu weer, de kerk is dan ook open voor iedereen.
Opgave vooraf is niet meer nodig. Via kerktelefoon en kerk omroep is de dienst ook met beeld en geluid
te volgen. Een muzikale groet van Marc en Reint.
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.
ZWO KAPEL PINKSTERCOLLECTE 2022 : Project Stichting Gambia Vooruit, wijkgemeente EmmenCentrum Kapel. Stichting Gambia Vooruit is opgericht door 3 collega’s van het gemeentelijk zwembad
Aquarena te Emmen. Zij zijn vanaf 2003 bezig om hulp te bieden aan verschillende projecten. Het doel
is om zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden naar school te gaan. Dit wordt gedaan met het geld
van sponsors, familie, vrienden en hulp uit het bedrijfsleven. Ze proberen scholen te bouwen en
daarnaast kinderen te sponsoren zodat ze een kans hebben op een goede toekomst. De dames van
Stichting Gambia Vooruit gaan zelf naar het land om alles op poten te zetten, en toezicht te houden op
de projecten. Ze sturen geen geld, er wordt pas betaald als men de afspraken nakomt. Alle materialen
worden in Gambia ingekocht. De reis en het verblijf betalen ze zelf. Kortom het geld wordt besteed waar
het voor bedoeld is! De ZWO-commissie vraagt u dit project te steunen. Wilt u uw bijdrage overmaken
op onze bankrekening NL32RABO 0373 7370 84 t.n.v. Diaconie ZWO Kapel. Onze hartelijke dank voor
uw bijdrage!
VOORJAARSACTIE : Zoals u gewend bent wordt u regelmatig door de Kerkrentmeesters benaderd voor
een financiële bijdrage. Begin mei bent u benaderd voor de voorjaarsactie. Een actie die bestemd is voor
de afdracht aan de landelijke kerk. In afwijking op voorgaande jaren hebben wij, om de kosten zo veel
mogelijk te drukken, een gezamenlijke brief laten uitgaan namens alle wijkgemeentes van de
Protestantse Gemeente Emmen. Gezien het resultaat tot op dit moment, hebben wij de indruk dat de
brief nog niet door een ieder is verwerkt. Graag brengen wij u deze brief nogmaals onder uw aandacht.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL49RABO 0373 7190 27 o.v.v. “Voorjaarsactie”.
SCHILDERIJEN EXPOSITIE : Regelmatig exposeren amateur-kunstschilders hun werken in de
Ontmoetingsruimte van de Kapel. Telkens is het weer een verrassing wat het aanbod aan schilderijen is.
Deze keer is een expositie ingericht van wijlen Mevr. W. Blik-Kort, zij heeft al eerder bij ons
geëxposeerd. De schilderijen zijn beschikbaar gesteld door de erfgenamen. Ze zijn met veel zorg en
liefde, in aquarel en acryl, geschilderd en kennen een veelheid van onderwerpen. Zeker de moeite
waard ze een keer te bekijken. De Activiteitencommissie.
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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