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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  22  JANUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :  Thema: De beste plek - Heilig Avondmaal 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen. 
*  Intochtslied: Psalm 100:1-4 
Stil gebed  -  Bemoediging en groet. 
*  Zingen: Lied 834:1,2,3 - Vernieuw Gij mij o eeuwig licht  
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om Verlichting met de Heilige Geest. 
SCHRIFTLEZING uit het OT:  Deuteronomium 24 : 17 t/m 22. 
SCHRIFTLEZING uit het NT:  Lucas 14 : 1, 7 t/m 14 (NBV 21)  
*  Zingen: Lied 225:1,2 - Zingen wij van harte zeer 
Verkondiging  -  Gebed. 
*  Lied van toenadering: Lied 381:1 - Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet  
Nodiging  -  Groet. 
          Vg: De Heer zal met u zijn. 
                     De Heer zal u bewaren. 
                     Verheft nu uw hart tot God en laten wij de Heer onze God 
                     dankzeggen, want Hij verdient onze dank. 
                     God wij danken U! 
                     God, wij danken U met heel ons hart. 
                     U hebt ons de aarde gegeven en alles wat daarop is. 
                     Wij zijn Uw mensen, Uw kinderen. 
                     Niet voor de dood, maar voor het leven hebt Gij ons geschapen. 
                     Wij danken U, want dit is de dag van de opstanding van Jezus Uw Zoon. 
                     Wij danken U, want met Hem zijn wij ook opgestaan ten leven. 
*  Zingen: Lied 381:2 
          Vg: Wij danken U God, dat Gij ons vanmorgen nodigt: 
            jong en oud om brood en wijn te delen, 
            om de grote liefde van Jezus te proeven. 
            Wij danken U dat Jezus, met mensen als wij aan tafel ging, 
            en met mensen als wij het brood brak,  
            en met mensen als wij de wijn deelde, 
            om zo Gods liefde te laten zien. 
*  Zingen: Lied 381:3 
          Vg: Wij prijzen U God om Jezus Christus,  
            die is: de Levende, begin en einde,  
            eerste uit de doden, licht der wereld,  
            eerstgeborene van heel de schepping,  
            die voor ons werd het Paaslam,  
            dat wegdraagt alle zonden van de wereld. 
            Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,  
            nam Hij het brood in Zijn handen. 

                    

Voorganger:                                ds. Van der Meulen (Erica) 
Organist:    dhr. Kloppenburg                        
Ouderling van dienst            mevr. Schonewille    
Diaken van dienst:   mevr. Hilbrands                        
Begroeting bij de ingang door: Jacob Baron          
Kerkrentmeester:    dhr. Stevens                          
Koster:     mevr. Grit        
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772, 
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                                                           
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           Hij sprak de zegen uit. 
           Hij brak het, 
           en gaf het aan Zijn vrienden met de woorden: 
           Neemt en eet allen hiervan,  
           want dit is mijn lichaam 
           dat voor u wordt gegeven. 
           Ook nam Hij de beker,  
           nadat de maaltijd was afgelopen. 
           Hij dankte U weer   
           en gaf hem aan Zijn vrienden met de woorden: 
           Neemt deze beker  
           en drinkt hieruit, 
           want dit is de beker van het Nieuwe Verbond 
           dit is Mijn bloed,  
           dat voor u en voor alle mensen  
           wordt vergoten tot vergeving van zonden. 
           Doe dit om Mij te gedenken. 
           Daarom gedenken wij  
           het verlossend lijden van Jezus Christus onze Heer,  
           die verrezen is en zit aan Uw rechterhand. 
           En wij verkondigen Zijn dood,  
           totdat Hij wederkomt.   Amen! 
*  Zingen: Lied 381:4 
          Vg: Zend dan, o God Uw Heilige Geest in ons midden, 
           zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat. 
           En zoals dit brood dat wij breken  
           was verstrooid over de velden, 
           maar werd samengebracht en één is geworden, 
           breng zo Uw gemeente bijeen, van heinde en ver 
           in het Rijk van Uw vrede. 
           Want U komt alle eer toe, 
           U alleen de heerlijkheid 
           Door Jezus Christus Uw Zoon. 
*  Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader (mel. Wat de toekomst brengen moge)  
          (staande) Ik geloof in God de Vader, Hij die heel de Schepping draagt. 
                           Als een vriend komt Hij ons nader, wanneer wanhoop ons belaagt. 
                           Hij doorgrondt en kent ons leven, en wij zijn door Hem aanvaard. 
                           Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden, want wij zijn Hem alles waard. 
                                                    Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, 
                                                    Die als broeder ons nabij kwam, toen Hij droeg het menselijk lot. 
                                                    Hij leerde ons dienstbaar leven: kiezen voor de minste mens. 
                                                    Zelfs de dood hield Hem niet tegen, want verzoening was zijn wens. 
           Ik geloof de Geest, die heilig, als een vuurgloed ons verwarmt. 
           Die ons troost en steeds bemoedigt, als het leven ons verlamt. 
           Gods Geest wil ons inspireren, zo verfrissend als de wind. 
           Als een bron wil zij ons voeden, die gemeenschap samenbindt. 
Samen bidden van het Onze Vader. 
*  Zingen: Lied 381:5 
Delen van brood en wijn. 
*  Zingen als dankzegging: Lied 381:6 
Inzameling van de gaven:  1e col. is voor de diaconie; 2e col. in de dienst is een Avondmaalscollecte. 
Voor 2023 is besloten om alle Heilig Avondmaal collectes te besteden voor het Hospice, `t Huis van 
Heden, Emmen. Een Hospice is een huis waar mensen die ernstig ziek zijn hun laatste maanden, weken 
of dagen kunnen doorbrengen. Het hospice biedt een huiselijke omgeving, ondersteuning en hulp als het 
gaat om persoonlijke verzorging, eten en drinken; 3e col. bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
Heenzending en zegen. 
*  Zingen: Lied 415:3 - Amen, amen, amen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ZIEKEN :  Mevr. M.H. Ham-Poolman (Marietje), woonachtig te Emmen, is opgenomen in het 
Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen. Wij wensen haar namens de Kapel gemeente 
veel kracht en sterkte toe. Ter bemoediging Lied 416 - Ga met God. 

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN  :  Op 9 januari is op 92-jarge leeftijd overleden dhr. Sijtze Rodenhuis. De 
afscheidsdienst heeft op 14 januari plaats gevonden. Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
Op zaterdag 14 januari is op 86-jarige leeftijd overleden mevr. Annechien Schuttrups-Bults. De 
begrafenis was op 19 januari jl. Wij wensen de familie veel sterkt toe. 
Op 17 januari is op 98-jarige leeftijd overleden mevr. Lumina Trijntje Keen. Zij woonde in de 
Wilhelminastraat 8/419. Verdere gegevens zijn nog niet bekend. De familie wensen wij veel sterkte. 
 
BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar de fam. Baart, 

woonachtig te Emmen. 

 

OVERZICHT DIENSTEN :   
29 jan  - 10:00 uur - ds. Gerda van Vliet (Geesbrug) - Koffiedrinken; 
5 feb - 10:00 uur - ds. Jumelet (Erica); 
12 feb - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen); 
19 feb - 10:00 uur - ds. Wams (Sellingen); 
26 feb - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zon      22 jan Matteüs 4:12-17 Schitterend 

Maan    23 jan Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 

Dins     24 jan Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 

Woens  25 jan Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 

Don      26 jan Psalm 60 Keer ons lot ten goede 

Vrij       27 jan 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 

Zat       28 jan 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  

 

COLLECTES :  Zondag 29 januari is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de 
eigen wijkgemeente. 
 
MUZIKALE KLANKEN KAPEL :  Zondagavond 22 januari, aanvang 19.00 uur is er een muzikale 
zangavond in de Kapel met als thema GELOVEN. Het is een programma van bekende liederen uit het 
Nieuwe Liedboek. m.m.v. Proponent Marc Bruinewoud, piano, zang en met een korte meditatie, 
Reint Elling bespeelt het kerkorgel voor de samenzang. Via de kerkomroep wordt de zangdienst ook uit 
gezonden. Iedereen is van harte welkom zondagavond in de Kapel. Met een muzikale groet van Marc en 
Reint. 
 
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 2:23 t/m  
hoofdstuk 3 op dinsdagmiddag 24 januari in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Een ieder 
hartelijk welkom. 
 
ACTIE KERKBALANS 2023 :  In de komende week start de jaarlijkse actie Kerkbalans. De landelijke actie 
van de PKN kerken waarbij we u vragen aan te geven hoe groot uw vrijwillige bijdrage aan onze kerk in 
2023 wordt. In Op Weg van januari 2023 leest u daarover meer. Is uw e-mail adres bij ons bekend dan 
ontvangt u komende week via e-mail de uitnodiging om bij te dragen. (Soms ontvangt u de brief in uw 
“spam box”. Dat is helaas niet altijd te voorkomen.) Is uw e-mail adres NIET bij ons bekend dan 
ontvangt u deze week een enveloppe met het toezeggingsformulier. U kunt toezeggen via de website 
www.pgemmen.nl/toezeggingen maar u kunt ook het papieren toezeggingsformulier invullen en aan ons 
retourneren in de bijgeleverde enveloppe. Indien u ons machtigt om (maandelijks) uw bijdrage van uw 
bankrekening te innen dan scheelt ons dat veel werk. Zorgt u liever zelf voor de betaling(en) dan kan 
dat d.m.v. de aangehechte acceptgirokaart (papieren toezeggingsformulier) of eigen bankoverschrijving. 
Wilt u nog meer belastingvoordeel? Maak dan gebruik van de overeenkomst tot periodieke gift. Meer 
informatie hierover bij het Kerkelijk bureau, Gerrit-Jan Hietland, 0591-622122, 
administratie@pgemmen.nl  

http://www.pgemmen.nl/toezeggingen
mailto:administratie@pgemmen.nl
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KERKENRAADSVERGADERING :  Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 16 januari:  
De kerkenraad heeft mevr. Jacqueline Horden bereid gevonden om het scribaat over te nemen van dhr. 
Rinus Stevens. Mits er tot 1 februari geen geldige bezwaren worden ingediend door gemeenteleden zal 
mevr. Horden t.z.t. worden bevestigd als ouderling met de speciale taak van scriba. Dhr. Stevens is 
bereid om zijn taak voort te zetten als bezoek-ouderling. Wij zijn dankbaar dat deze beide 
gemeenteleden een taak in de Kerkenraad willen vervullen en wensen hen daarbij Gods Zegen.  
Het beroepingswerk: De beroepingscommissie had een predikante gevonden waar zij unaniem 
enthousiast over was; helaas hebben de contacten die met haar zijn gelegd niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Dus de BC vervolgt haar 2-wekelijkse vergaderingen en gaat door met het online beluisteren 
van kandidaten/predikanten. 
De 4 Heilig-Avondmaalscollecten van 2023 zullen worden bestemd voor Hospice “Het Huis van Heden” 
hier in Emmen.  
In maart hopen we de Groot-Huisbezoeken voor onze Kapel-leden te gaan organiseren. 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 ! 

mailto:minka.koops@planet.nl

