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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 2 OKTOBER 2022
ORDE VAN DE DIENST : - Israëlzondag
*

Intochtlied: Evang. Liedboek 218 - Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heel de wereld moet het weten
heffen wij een loflied aan,
dat God niet veranderd is.
want de Geest spreekt alle talen
En Zijn liefde als een lichtstraal
en doet ons elkaar verstaan.
doordringt in de duisternis.
Samen bidden, samen zoeken
't Werk van God is niet te keren
naar het plan van onze Heer.
omdat Hij erover waakt,
Samen zingen en getuigen,
en de Geest doorbreekt de grenzen
samen leven tot Zijn eer
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Votum en groet.
*

Lied 705 vers 1,2 en 3 - “Ere zij aan God de Vader”

Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon

Ere zij aan Hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt

de Drieenige in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drieenige in zijn troon.

koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja
ere zij het Lam gewijd.

eer de Heilge Geest, de Trooster

eer zij hem die ons gekroond

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer

heeft heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer.

Gebed om hulp.
SCHRIFTLEZING : Psalm 91.
*

Liedboek 885 - Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Bent ik ontrouw Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is Uw trouw, o Heer
groot is Uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijbeid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein.
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VERKONDIGING : ‘De Schuilplaats’.
*

Evanglisch Liedboek 413

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit. Refrein.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem. Refrein.

Dank en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de PKN - Israël zondag - Kerk en Israël, onopgeefbaar verbonden.
Financieel bijdragen via collecte op Israëlzondag deurcollecte : Uw gift kan iets van troost betekenen in
het leven van een overlevende van de Holocaust. “Troost, troost Mijn volk”, zegt de Heere in het
Bijbelboek Jesaja (40:1). De giften/collecte gaan naar: IBAN: NL38 ABNA 052 931 0252 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk o.v.v. Hulp aan Holocaustoverlevenden.
*

*

Slotlied: Lied 413 - “Grote God wij loven U”

Grote God, wij loven U,
Alles wat U prijzen kan,
Heer, o sterkste aller sterken.
U, de eeuw’ge ongeziene.
Heel de wereld buigt voor
U Looft uw liefd’ en zingt er van,
en bewondert uwe werken.
alle eng’len die u dienen,
Die Gij waart ten allen tijd,
roepen U nooit lovensmoe,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
heilig, heilig, heilig toe.
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
Lied 416 vers 1 (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen.
*

Lied 415 vers 3 “ Zegen ons Algoede
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de
Ontmoetingsruimte te drinken.
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OVERLIJDENSBERICHT : Op 26 september is op 90-jarige leeftijd overleden mevr. J. Visser-Scheeringa,
was woonachtig in de Wilhelminastraat 8, kamer 326. Verdere gegevens zijn ons niet bekend. Wij
wensen de familie sterkte.
HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt het echtpaar Huizing-Schuttrups, woonachtig te Emmen, op 5
oktober hun 50 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.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr.
Renting-Heutink, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
9 okt - 10:00 uur - ds. Van Asselt (Nijverdal);
16 okt - 10:00 uur - dhr. Sprenger (Schoonebeek);
23 okt - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - Zendingsdienst - afscheid ds. G. Van Vliet,
30 okt - 10:00 uur - ds. Wams (Sellingen) - Koffiedrinken
.

;

OPBRENGST COLLECTES :
25 september: 1e collecte = 120.70 voor de Helpende Hand;
2e collecte = 84.90 voor de eigen wijkgemeente;
Orgelfonds = 84.40
Zondag 9 oktober is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER
Zondag
2 okt
Maandag
3 okt
Dinsdag
4 okt
Woensdag 5 okt
Donderdag 6 okt
Vrijdag
7 okt
Zaterdag
8 okt

KOMENDE WEEK :
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8
Lucas 18:9-17
Lucas 18:18-30
1 Koningen 21:1-16
1 Koningen 21:17-29

Tien gereinigd, één genezen
Word geen zoutpilaar
De aanhouder bidt
Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër...'
Rijkdom
Pruilkoning
Genadig God

COLLECTES: 1e collecte in de kerk is voor de diaconie. 2e collecte bij de uitgang is op deze Israëlzondag
voor Christenen voor Israël te Nijkerk rek.nr. NL38ABNA0529310252 o.v.v. Hulp aan
Holocaustoverlevenden. Uw gift kan iets van troost betekenen in het leven van een overlevende van de
Holocaust. ‘Troost, troost Mijn volk’, zegt de Heere in het Bijbelboek Jesaja 40:1.
CORONA : Omdat het Coronavirus zich hier en daar weer meer verspreidt, vraagt de kerkenraad u allen
om uw handen te ontsmetten bij binnenkomen in de kerk en om afstand in acht te nemen! Dank voor
uw medewerking!
BIJBEL LEESKRINGEN IN DE KAPEL : Voor geïnteresseerde gemeenteleden willen we in oktober bij
voldoende animo weer starten met de bijbel leeskringen. Wilt u hieraan meedoen, meld u zich dan aan
bij onze scriba, dhr. Rinus Stevens tel. 06 5259 1525, vóór 1 oktober graag.
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : Er is weer ‘Bijbellezen op de middag’ in de Ontmoetingsruimte, van
15.30-16.30 uur op een aantal dinsdagmiddagen. We lezen het boek Openbaring van Johannes 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 4 oktober beginnen we met Openbaring 2: 1-7 - Brief aan de
gemeente in Efeze.
MANTELZORG : Bent u, of kent u iemand binnen de gemeente, die mantelzorger is voor een
gemeentelid geeft u dit dan door aan Rinus Stevens tel. 0652591525 of e-mail scriba@kapelemmen.nl
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OUDERENGROEP KAPEL : Op woensdag 5 oktober komen wij als ouderen groep weer bij elkaar
(steeds de eerste woensdag van de maand) in de ontmoetingsruimte van de Kapel, aanvang 14.00 uur.
Met als gast de Brandweer in spelvorm. Het programma seizoen 2022/2023 heeft iedereen inmiddels
ontvangen. We hopen jullie 5 oktober allemaal weer te zien, ook niet leden zijn van harte welkom. Met
vriendelijke groet, Greetje en Reint Elling, tel 612500.
PASTORALE BERAAD : Zoals u weet stopt ds. Gerda van Vliet per 1 oktober met haar werkzaamheden
voor De Kapel. We zijn blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat we in een vergevorderd stadium zijn
om per 1 oktober een invalster voor ds. Gerda te benoemen. Zodra de procedure afgerond is laten we u
dit weten via de Zondagsbrief. In verband hiermee willen we de vergadering van het Pastoraal Beraad
die geagendeerd stond voor de 28e september, verschuiven naar woensdag 5 oktober.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Onze zangavonden van Kun je nog zingen, zing dan mee
beginnen wij weer op donderdag 6 oktober in de Ontmoetingsruimte van de Kapel van 19.30 tot
21.00 uur. En de daaropvolgende zangavond 3 november eveneens in de Ontmoetingsruimte.
Iedereen is weer van harte welkom om samen gezellig met elkaar bekende liederen te zingen.
Voor informatie over de zangavonden kunt u contact opnemen met Reint Elling, tel. 612500.
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : Ook gedurende de zomermaanden gaan de koffie-ochtenden in de Kapel op
de 3e donderdag van de maand gewoon door. Voor veel mensen is het fijn om juist in deze ‘wat stillere
tijd’ 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 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 Activiteiten Commissie.
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 dan
welkom in de ontmoetingsruimte, en in een grote tent naast de Kapel. In de ontmoetingsruimte is
verkoop van boeken, kniepertjes, rozijnenbollen, 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).
De bestelling kunt u dan afhalen tijdens de boekenmarkt 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 ook voor het brengen van boeken kunt u
contact opnemen met John van Klinken tel. 624830, en Reint Elling tel. 612500.
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.
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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