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Organist:
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ds. Wijnsma
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dhr. Stevens
mevr. Baron

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 20 MAART 2022
ORDE VAN DE DIENST : 3e zondag 40-dagentijd.
*
Welkomstlied: Lied 405: 1, 3 en 4 ‘Heilig, heilig, heilig’
Welkom.
*
Intochtslied: Psalm 139: 1 ‘Heer die mij kent zoals ik ben’
Stil Gebed Votum en Groet
*
Zingen: Psalm 139: 2
Aanvangstwoord.
Gebed.
*
We zingen: Lied 722: 1, 2 en 3 ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ (melodie psalm 134)
Schriftlezing: Psalm 15.
*
Zingen: Lied 536: 1 en 2 ‘Alles wat over ons geschreven staat’
Schriftlezing: Lucas 9 : 51 t/m 56.
*
Zingen: Lied 536: 3 en 4
Overdenking.
*
Na kort moment van stilte zingen we: Gezang 487: 1, en 3 ‘De Heer heeft mij
gezien en onverwacht’

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Moment van dank aan pastor Lodewijk Broekman.
Dankgebed en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Veertigdagentijd Werelddiaconaat - Indonesië, een betere toekomst voor straatkinderen;
e
2 collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 632: 1 en 3 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’
*
Lied 416 vers 1 (staande)
Zegen
*
W Lied 431c (staande).
-------------------ZIEKEN : Mevr. G.J. Ter Horst-Elling, woonachtig te Emmen, is na een kort verblijf in het
Refajaziekenhuis in Stadskanaal, nu weer thuis voor verdere revalidatie. Wij wensen haar veel kracht en
sterkte toe, hopelijk op een voorspoedig herstel.
Mevr. H. Pieters-Klingenberg, woonachtig te Emmen, is na een val opgenomen geweest in het
Scheperziekenhuis, en is afgelopen woensdag 16 maart naar Weidesteyn, G.A Amshoffweg 4, 9709AA
Hoogeveen gegaan voor revalidatie. Wij wensen haar namens de Kapelgemeente Gods kracht en sterkte
toe. Een kaartje sturen ter bemoediging zal haar goed doen.
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HUWELIJKSJUBILEUM : Het echtpaar Oortwijn-Slagter, woonachtig te Emmen is op 24 maart 50 jaar
getrouwd. 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.
BEDANKT : Mevr. Wind-Bakema wil hierbij graag de Kapelgemeente bedanken voor de mooie bloemen
die zij voor haar verjaardag heeft gekregen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Ter
Horst-Elling.
OVERZICHT DIENSTEN :
27 maart - 10:00 uur - ds. Wijnsma - 4e zondag 40-dagentijd - Afscheidsdienst - Koffiedrinken;
3 april - 10:00 uur - ds. G, Van Vliet - 5e zondag 40-dagentijd;
10 april - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - 6e zondag 40-dagentijd - Palmpasen;
15 april - 10:00 uur - ds. Wijnsma (Elim) - Goede Vrijdag - Avondmaal.
LEESROOSTER KOMENDE
Zondag
20 maart
Maandag
21 maart
Dinsdag
22 maart
Woensdag
23 maart
Donderdag
24 maart
Vrijdag
25 maart
Zaterdag
26 maart
Zondag
27 maart

WEEK: 3e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap 4e kolom - Taizé
II Korinthe 1: 23- 2:13
Efeze 3: 1-15
II Korinthe 2: 14-3:6
Johannes 3: 22-30
Psalm 125
Exodus 13: 17-22
II Korinthe 3: 7-18
Jeremia 12: 1-3a
II Korinthe 4: 1-12
I Korinthe 11: 23-26
II Korinthe 4: 13-5:5
Psalm 40: 1-8
II Korinthe 5: 6-16
Psalm 30
II Korinthe 5: 17-6:10
Lucas 15: 11-32

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk
maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een
beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekent dat er minder inkomsten
zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor de specifiek genoemde doelen.
Daarom is het mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden
daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het
rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.
Zondag 27 maart is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Werelddiaconaat - Moldavië,
kinderen en ouderen worden gezien; 2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas; extra collecte voor het
Orgelfonds.
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : Er is nog een laatste keer ‘Bijbellezen op de middag’, in de
Ontmoetingsruimte, van 15:30-16:30 uur op dinsdag 22 maart. We lezen verder in het boek
Prediker, hoofdstuk 5.
WINTER GROOTHUISBEZOEKEN NIEUWE DATA : Na twee jaar voorzichtigheid heb ik toch nog corona
gekregen. Het is niet dat ik er heel erg ziek van geweest ben, maar het was wel hardnekkig. Het duurde
lang voordat de klachten overgingen, en daarmee dat ik uit de isolatie mocht. De groothuisbezoeken
konden op de geplande data niet doorgaan, gelukkig is er ruimte het een week op te schuiven. Van
19:30-21:30 uur in de Ontmoetingsruimte, en wel:
dinsdag 22 maart: Centrum, Bargeres, Noordbarge en Bargermeer;
woensdag 23 maart: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden, Westenesch, Emmermeer, Emmerhout,
Angelslo en buitengebieden;
Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op maandag 21 maart van 13:3015:30 uur en woensdag 23 maart van 14:00-16:00 uur in de Ontmoetingsruimte. Na welkom en
rondvraag hopen we te spreken over Psalm 19, met en zonder woorden. In verband met de inrichting
van de ruimte en het verzorgen van koffie en thee is opgeven gewenst, het liefst per mail
robwijnsma@gmail.com, in de wandelgangen, via de ouderlingen of telefonisch 0528-351065.
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GROTE VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL : Zaterdag 19 maart houden wij (wel onder voorbehoud)
onze jaarlijkse boekenmarkt in de ontmoetingsruimte van de Kapel van 8.00 tot 14.00 uur. Met
verkoop van veel Boeken, Lp’s, Cd’s, Dvd’s, Cassettebandjes en Legpuzzels, en zelfgemaakte
Bloemstukjes. Ook weer verkoop van de Drentse rozijnenbollen gebakken in het Veenmuseum in Barger
Compascuum. Deze zijn vooraf te bestellen vóór 15 maart bij Reint Elling, tel 612500, of per e-mail
rengelling@kpnmail.nl , bij de uitgang van de Kapel liggen er bestellijsten waarop u ook de rozijnenbollen kunt bestellen wel graag uw naam en adres noteren. De rozijnenbollen kunt u dan zaterdag 19
maart afhalen op de boekenmarkt van 8.00 tot 14.00 uur, alvast bedankt. Ook zijn er op de boekenmarkt gastdames aanwezig voor de catering van koffie/thee met koek, en soep. Wij proberen er weer
een gezellige dag van te maken. Iedereen is dan ook welkom op zaterdag 19 maart vanaf 8.00 uur. Voor
inlichtingen over de boekenmarkt: John van Klinken 624830 (graag s’avonds) en Reint Elling 612500.
KLIEDERKERK : Zondagmiddag 3 april is er speciaal voor kinderen met hun (groot)ouders weer een
kliederkerk! We gaan samen vieren, knutselen, ontdekken en sluiten af met een maaltijd. Kliederkerk is
van 15.00 tot 17.00 uur in de Opgang. Hopelijk zien we jullie daar! Jedidjah de Haan-van Rijn,
Jeugdwerker, Protestante Gemeente Emmen.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Eindelijk kunnen wij weer zingen. Dinsdag 5 april beginnen wij
weer met onze zangavond in de ontmoetingsruimte van de Kapel van 19.30 tot 21.00 uur. Wij
beginnen met koffie en daarna gezellig met elkaar zingen uit verschillende bundels. Iedereen is weer
welkom. Voor informatie kunt u bellen met Reint Elling, tel. 612500.
KERKENTOCHT : In overleg met Coulant Reizen hebben wij samen met de kerkentochtcommissie van
de Kapel het besluit genomen om de kerkentocht op 20 augustus te houden. Het kan nu weer na twee
jaar, wij zien er dan ook naar uit richting het mooie Groningerland. Deze datum kunt u alvast noteren,
Verdere gegevens voor opgave en het programma volgt z.s.m. via het kerkblad Op Weg, en de
centrumpost. M.vr.gr. Els Hilbrands, Harrie Gerrits en Reint Elling.
CALAMITEITEN TIJDENS EREDIENST : Soms komt het voor dat er kerkgangers tijdens de eredienst
onwel worden. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld en een aantal hulpverleners beschikbaar.
Van belang is als dit zich voordoet onmiddellijk de koster geïnformeerd wordt. Deze weet welke hulp
verleners in de kerk aanwezig zijn zal deze informeren. De koster en de hulpverlener bepalen wat er
gebeuren moet. Belangrijk is dat deze de ruimte krijgen en dat er verder niemand er zich mee gaat
bemoeien. BLIJF A.U.B. OP UW PLAATSEN ZITTEN zodat de hulp verleners hun werk kunnen. Als extra
hulp gewenst is, zullen de hulpverleners u hierom vragen. De kerkrentmeesters.
VERZENDING ZONDAG BRIEF : Al enkele weken ontvangt u de zondag brief dubbel. Dit komt omdat wij
een nieuw verzending systeem aan het testen zijn. Zodra dit nieuwe systeem voldoende betrouwbaar is
ontvangt u de zondag brief niet meer dubbel. De kerkrentmeesters.
KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij
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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