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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 23 OKTOBER 2022
ORDE VAN DE DIENST : Zendingsdienst / Afscheidsdienst ds. G. van Vliet
VOORBEREIDING
Orgelspel.
*
Lied voor de dienst: Ps. 84:1, 2 en 4 - Hoe lief heb ik uw woning, Heer (DNP)
Woord van welkom, mededelingen.
*
Intochtslied: Ps. 146c:1, 5 en 6 - Alles wat adem heeft love de Here
Bemoediging en groet.
Gebed om ontferming.
*
Lied: Lied 838:1 - O grote God die liefde zijt
Leefregel: 1 Petrus 4 : 8 t/m 11.
*
Zingen: Lied 838:2 - Maak ons volbrengers van dat woord
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord.
Schriftlezing OT: Ruth 1.
*
Zingen: Lied 910:1 - Soms groet een licht van vreugde
Schriftlezing NT: Matt. 6 : 27 t/m 34.
*
Zingen: Lied 910:3 en 4 - Hij die met heerlijkheden
Verkondiging.
*
Zingen: 905:1, 3 en 4 - Wie zich door God alleen laat leiden
ZWO - PROJECT GAMBIA: Vertegenwoordigers van Stichting Gambia Vooruit vetellen over de voortgang
van het werk in Gambia en hoe giften worden besteed.
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte in de dienst is voor Gambia Vooruit. Tijdens de zendingsdienst
wordt het project Gambia Vooruit afgesloten.
3e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 864: 1, 4 en 5 - Laat ons de Heer lofzingen
WEGZENDING EN ZEGEN
*
Zending: Lied 416:1 en 4 - Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen.
*
Amen - Lied 415:3 - Amen, amen, amen….
Orgelspel.

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de
Ontmoetingsruimte te drinken en afscheid te nemen van ds. Gerda van Vliet.
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BEDANKT : Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van de Kapel mocht ontvangen tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis. Met een vriendelijke groet, mevr. G. Veenstra-Bosma, woonachtig te Emmen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar
dhr. H. v.d. Laan, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
30 okt - 10:00 uur - ds. Wams (Sellingen) - Koffiedrinken
;
2 nov - 19:00 uur - ds. Kajim - Dankdag, aansluiten gemeenteavond 20:00 uur;
6 nov - 10:00 uur - ds. Jumelet (Erika) - zang Lieneke van Eijkelenburg (Musselkanaal);
13 nov - 10:00 uur - ds. G. van Vliet;
20 nov - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Laatste zondag kerkelijke jaar - Koffiedrinken
27 nov - 10:00 uur - dhr. Sprenger (Schoonebeek) - 1e Advent - Koffiedrinken
.

;

OPBRENGST COLLECTES :
Zondag 30 oktober is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor wijkkas.
NBG LEESROOSTER
Zondag
23 okt
Maandag
24 okt
Dinsdag
25 okt
Woensdag 26 okt
Donderdag 27 okt
Vrijdag
28 okt
Zaterdag
29 okt

KOMENDE WEEK :
2 Koningen 4:8-24
2 Koningen 4:25-37
2 Koningen 4:38-44
Lucas 19:29-40
Lucas 19:41-48
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19

Gastvrijheid beloond
Geen valse hoop
Goed te eten
Onvermijdelijke eer
Emoties
Geen antwoord
Toch een antwoord

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!
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, zelf gemaakte 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.
PASTORAAL MEDEWERKSTER : Heel blij en dankbaar zijn we dat we met ingang van oktober een
nieuwe pastoraal medewerkster voor 1 dag per week hebben benoemd, op tijdelijke basis. Ze heet
mevr. Gerry de Vries en ze woont in Emmen, haar telefoonnummer is 0591- 610932. Uiteraard zal ze
een planning maken voor haar werk, maar heeft u dringend behoefte aan bezoek door een pastoraal
medewerker, dan kunt u haar bellen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met uw ouderling of
contactdame of heer.
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : Er is ‘Bijbellezen op de middag’, in de Ontmoetingsruimte, van 15.30 16.30 uur op dinsdag 25 oktober. We lezen het boek Openbaring 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, we gaan verder met Openbaring 3 : 7 Brief aan de gemeente in Philadelphia.
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DEO CANTATE : Ons kerkkoor Deo Cantate is al weer enkele keren bijeen geweest en heeft de
‘repetitie-draad’ na een lange periode van rust door o.a. Corona weer opgepakt. In de achterliggende
tijd hebben een aantal leden om gezondheidsredenen, helaas, moeten afhaken. Hoewel het koor nog
aardig op sterkte is, zijn enkele nieuwe leden van harte welkom. De bassen en alten zijn goed vertegenwoordigd, maar het aantal sopranen en tenoren laat te wensen over. Deze stemmen zijn m.n. van harte
welkom. Vandaar onze vraag, heeft u belangstelling om ook op dinsdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur
gezellig een tijdje te gaan zingen? Kom dan de volgende repetitie op 25 oktober lekker mee oefenen
voor de Kerst of wellicht een ander optreden in één van onze Kapeldiensten. Info nodig? Bel even met
06-2937 1972. We zullen u graag begroeten.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag 23 oktober is er weer een muzikale zangdienst in de Kapel,
aanvang 19.00 uur met als thema ‘PRIJS DE HEER’ (Psalm 103) m.m.v. ds. Marc Bruinewoud, piano
en zang, en met een korte meditatie. Ook medewerking in deze zangdienst van het mannen ensemble
CON FORZA o.l.v. Wiebe de Boer. Reint Elling bespeelt het kerkorgel voor de samenzang. Na afloop van
de zangdienst is er bij de uitgang een deurcollecte voor het orgelfonds van de Kapel. De Kapel staat
open voor iedereen, dus welkom op deze zangdienst in de Kapel. Met vriendelijke groet, Marc en Reint.
ZANGDIENST 23 OKTOBER - Thema: Prijs de Heer (Psalm 103)
*
Voor de tijd zingen: NLB 273, Loof God (Orgel en samenzang)
Welkom.
*
Zingen: NLB 283, In de veelheid (Piano en samenzang)
Votum en Groet.
Koorzang door Con Forza
Gebed.
*
Zingen: Psalm 103c, Loof de Koning, (Orgel en samenzang)
*
Zingen: NLB 103c, Bless the Lord, (Marc zingt het refrein een aantal keer)
Lezen: Psalm 103.
Koorzang door Con Forza.
Overdenking.
*
Zingen: NLB 103a:1,2 en 4, Loof nu, mijn ziel (Piano en samenzang)
*
Zingen: Psalm 103:1,2 en 9 Zegen, mijn ziel (orgel en samenzang)
Gebed.
Koorzang door Con Forza.
Zegen.
*
Zingen: NLB 248, De dag door Uwe gunst, (orgel, piano en samenzang)
*
Zingen: NLB 245, 'k Wil U, o God, (orgel en samenzang).
BLOEMSTUKJES : De Activiteitencommissie wil voor de a.s. Boekenmarkt ook weer bloemstukjes ter
verkoop aanbieden. Daarvoor zijn ze kleine potjes, geschikt voor kleine bloemstukjes, nodig. Mocht u die
kwijt willen, dan neemt de Activiteitencommissie die graag in ontvangst. Daarvoor staat a.s. zondag een
doos onder de tafel in de entree. Ook op de woensdagmorgen is inlevering welkom. Voor uw medewerking bij voorbaat dank, de Activiteitencommissie.
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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