
CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  19  MAART 2023

ORDE VAN DE DIENST :  
* Welkomstlied: Lied 170: 1 en 2 - Groot is Uw trouw, o Heer (Evangelische liedbundel) 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 
* Intochtlied: Psalm 95: 1, 2 en 3 
Stille toenadering - Bemoediging en groet.
* Zingen: Lied 971: 1, 2 en 3 - Zing een nieuw lied voor God de Here

VRUCHTEN VAN DE GEEST:  Galaten 5: 22-26 BGT 2014. 22-23 Mensen die zich laten leiden door de 
heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld 
en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo 
leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. 24 Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden 
door slechte verlangens. 25-26 Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we 
dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten 
we leven zoals de Geest het wil.
* Zingen: Lied 841: 1, 3 en 4 - Wat zijn de goede vruchten 
Gebed.

SCHRIFTLEZING:  Johannes 12: 24-26 HSV 2010. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel 
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven
liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige 
leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als 
iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
* Zingen: Lied 346: 3+4 en 8+9 (op melodie lied 803 uit Oer…) (Lied 803 heeft coupletten van
                                                                                                8 regels, vandaar de samenvoeging)
Verkondiging. 
* Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7 - U kennen, uit en tot U leven
Voorbede dankzegging.   
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Missionair werk - 
Ontdekken in de kliederkerk. Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met 
elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin 
jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige 
manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van 
geloof, hoop en liefde.
                                2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

* Slotlied: Lied 769: 1, 2, 5 en 6 - Eens als de bazuinen klinken
Uitzending en Zegen.
* Zingen als amen: Lied 425 - Vervuld van Uw zegen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Voorganger:                          ds. Van Elten (Nieuw-Weerdinge)
Organist:           dhr. Kloppenburg                 
Ouderling van dienst           mevr. Schonewille    
Diaken van dienst: Lammie Reinders                 
Begroeting bij de ingang door: dhr. Van Klinken          
Kerkrentmeester: dhr. Boels                      
Koster: fam. Schonewille
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772,
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                        



ZIEKEN :  Mevr. D.S. Hummel-Beekhuis, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Scheperziekenhuis,
afd. Geriatrie, Oost 1.
Mevr. L. de Groote-Otto, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Scheperziekenhuis, 
Oost 1 kamer 135.
Dhr. W. Neef, woonachtig te Emmen, afd. NCU.
Wij wensen hen namens de Kapelgemeente Gods kracht en sterkte toe. 
Adres Scheperziekenhuis: Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen.

BERICHT VAN OVERLIJDEN: Op 8 maart is op 91-jarge leeftijd overleden mevr. Bauk de Jager-van der 
Molen. De afscheidsdienst heeft op 11 maart plaats gevonden. Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Op 8 maart is op 98-jarige leeftijd overleden mevr. Gerritje Bokhove-Deesker. De dankdienst was op 15 
maart. Wij wensen de familie veel sterkt toe.
Op 10 maart is op 82-jarige leeftijd overleden dhr. Kornelis Jan Dijkstra. De dankdienst was op 15 
maart. Wij wensen de familie veel sterkt toe.

VERHUISBERICHT :  Mevr. J. Wind-Tuil woonde aan de Klepel 155 en is nu verhuisd naar Hondsrugweg 
101/E 513, 7811 AB Emmen. 

BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar mevr. Mennink, 
Nijkampenweg 189.

OVERZICHT DIENSTEN :  26 maart - 10:00 uur - ds. Lafeber (Gorredijk) - Koffiedrinken;
2 april - 10:00 uur - ds. Van der Meulen (Erica) - Palmzondag;
7 april - 19:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Goede Vrijdag, Avondmaal;
9 april - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - 1e Paasdag, m.m.v. Deo Cantate.

NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag    19 maart Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest
Maandag  20 maart Romeinen 8:12-21 Abba, Vader
Dinsdag   21 maart Romeinen 8:22-30 Gered door hoop
Woensdag 22 maart Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk
Donderdag 23 maart Numeri 20:1-13 Water uit de rots
Vrijdag     24 maart Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd
Zaterdag  25 maart Numeri 20:22-29 Aäron gestorven

OPBRENGST COLLECTES :  
Zondag 26 maart is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Bangladesch - Kansen creëren 
voor jongeren; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
Collecte 26 maart: Kerk in Actie, veertigdagentijd, werelddiaconaat, Bangladesch, Kansen creëren voor 
jongeren. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel 
opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan 
goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat 
samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-
werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen 
bedrijf kunnen starten.

BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 8:1-59 op 
dinsdagmiddag 21 maart in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Eenieder hartelijk welkom.

VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL :  25 maart houden wij onze voorjaarsboekenmarkt in de 
ontmoetingsruimte van de Kapel van 8.00 tot 14.00 uur. Verdere informatie zie het kerkblad Op weg 
nummer 1 januari 2023. Vooraf zijn de rozijnenbollen a € 4.50 en de heerlijke gevulde koeken a € 5.50 
(verpakking 5 stuks) gebakken in het Veenpark 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 en de gevulde koeken kunt bestellen, alvast bedankt. Op de boekenmarkt kunt u de 
bestelling afhalen, helaas geen verkoop van kniepertjes. Met vriendelijke groeten, John van Klinken, en 
Reint Elling, commissie boekenmarkt Kapel.
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UITNODIGING VOOR HET GROOT HUISBEZOEK :  Ook dit voorjaar plannen we weer de groot 
huisbezoeken te houden om met elkaar een bijbel gedeelte te lezen en erover te praten. Het thema is 
‘Aan Tafel’. Uiteraard zal er tijd ingeruimd worden om met elkaar te spreken over onze gemeente.
Omdat we nog geen predikant hebben, zal mevr. Dineke van Oort, kerkelijk werker voor ouderen in de 
PGE, de groot huisbezoeken in de Zuidermarke, de Oostermarke en de Holdert leiden, geassisteerd door
de bezoekdames. Onze bezoekdames zullen de uitnodigingen verzorgen. Ons pastoraal team (de 
ouderlingen en contactpersonen) zal de wijkbijeenkomsten organiseren. De planning is als volgt:
Secties 01 en 02:  Emmermeer, Weerdinge, Emmen centrum-noord, Barger Oosterveld, en de overige
                             buitendorpen, Emmen ten oosten van het spoor, Angelslo, Emmerhout, 
                             Emmerschans. Woensdag  22 maart van 14.00 - 16.00 uur in de Ontmoetings-
                             ruimte bij de kerk. U kunt zich opgeven bij Reint Elling, tel. 0591-612500.
Sectie 03:  Zuidbarge, Rietlanden, Park Sandur, Delftlanden. Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij 
                  Henk en Annie Renting, woonachtig te Emmen. U kunt zich opgeven bij Jannie Drenthen, 
                  tel. 06 4219 4277.
Sectie 04:  Bargeres, Bargermeer, Noordbarge. Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij fam. Rolfes,
                  woonachtig te Emmen. U kunt zich opgeven bij Greetje Gremmer, tel. 06 29371972.
Van harte hopen wij u op een van deze tijden te mogen begroeten! Namens de kerkenraad, Frea 
Hospers, tel. 06 3613 0625.

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  I.v.m. de Stille Week, is er geen zangavond van Kun je nog 
zingen, zing dan mee op de Witte Donderdag 6 april maar op donderdag 13 april. Iedereen is dan ook 
weer welkom in de ontmoetingsruimte van de Kapel. Voor informatie over de zangavonden kunt u bellen
met Reint Elling, tel. 612500.

VERSLAG VAN DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 8 MAART :  Na de dienst op Biddag, geleid door 
ds. Gerda van Vliet, bleven we in de Ontmoetingsruimte en genoten van de koffie. Het was fijn om 
elkaar op die manier even in ontspannen sfeer te ontmoeten. Daarna openden we de gemeenteavond 
met gebed en het zingen van Psalm 103, vs. 1,3,4,5.9. Dank aan dhr. G. Kloppenburg die ons op het 
orgel begeleidde deze avond! Het eerste verslag was van de beroepingscommissie; vragen uit de 
gemeente werden beantwoord en opmerkingen ter harte genomen. Helaas konden we nog geen positief
nieuws meedelen; het blijkt erg moeilijk om een predikant te vinden. De B.C. gaat door met haar werk. 
Ze komt elke 2 weken samen om predikanten/proponenten te beluisteren en te bespreken. Daarna 
wordt er contact gezocht met de predikant. Namens de Diaconie vertelde Els Hilbrands over “Tafels van 
Ontmoeting”; dat zal dit jaar plaatsvinden op 26 april in Ichthus. Het is een manier om contact te leggen
met de zogenaamde “Nieuwe Nederlanders”. Het zou fijn zijn als ook leden van de Kapel mee willen 
werken die dag; opgeven kan bij Els. (06 5101 3710). De financiële overzichten van onze gemeente 
waren keurig verwerkt in een power point presentatie die Rein Grit had gemaakt en vertoonde. Dank 
aan Rein en Wolter voor het vele werk hiervoor verricht! Natuurlijk was er gelegenheid om als 
gemeentelid ideeën naar voren te brengen. Een paar mensen maakten hiervan gebruik. Een voorstel om
eens een psalm in de oude berijming te zingen, een dominee te zoeken die in duidelijke taal (s)preekt, 
en als laatste de oproep voor een paar extra handen om op de woensdagmorgen te helpen bij het 
schoonmaken. De kerkenraad neemt de opmerkingen mee. De avond werd besloten met het zingen van 
Lied 248, alle 4 de verzen; met begeleiding door Reint Elling; hartelijk dank, Reint! Frea Hospers.

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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