Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:

ds. Hermes (Schoonebeek)
dhr. Elling
J. Grit/D. Scheper
Jannie Drenthen
dhr. Stevens
mevr. Tjeerdsma

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 24 APRIL 2022
ORDE VAN DE DIENST : Herder zoekt herder. Over herstel van vertrouwen en
nieuwe verantwoordelijkheid.
Herstel van vertrouwen is in de afgelopen weken en maanden een belangrijk thema geworden
in NL. Ook na Pasen speelde dit thema. Daar zullen we vandaag bij stil staan in deze dienst....
Heilzame ontmoetingen zijn hiervoor nodig....
Heb je mij lief? Deze vraag stelt de opgestane Heer aan Petrus.
Drie keer klinkt deze vraag in Johannes 21.
Zo wordt Petrus opnieuw in dienst genomen als herder van mensen die bij Jezus horen.
*
Welkomstlied: Lied LB 632: 1, 2
Welkom.
*
Aanvangslied: Psalm 81: 1, 2, 9
Bemoediging en groet.
Gebed.
Woord van vergeving.
Woorden van nieuwe toewijding: Galaten 5 : 22 t/m 6 : 5.
*
Zingen: LB 305
Gebed om de Heilige Geest.
De kinderen gaan naar de Kinderneven dienst.
Schriftlezing: Johannes 21 : 1 t/m 19.
*
Zingen: LB 836: 1, 2, 4, 5
Overdenking: Een heilzame ontmoeting.
*
Zingen: LB 653: 1, 6, 7
Gebeden met gezamenlijk Onze Vader.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor NBV - Mercy Ships;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: LB 412: 6
Wegzending en zegen.
*
Zingen: LB 416:1
Zegen.
*
Zingen: LB 431c.
Orgelspel.

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de
Ontmoetingsruimte te drinken.
--------------------

1

ZIEKEN : Mevr. Schuler-Steenkamp, woonachtig te Emmen, is na een kort verblijf in het
Scheperziekenhuis nu voor revalidatie opgenomen in de Horst, Rondweg 97, 7825 TC Emmen.
Mevr. H. Pieters-Klingenberg, woonachtig te Emmen, is na een kort verblijf in Weidestein in Hoogeveen,
nu opgenomen in het Hospice, Huis van Heden, Markweg 1, 7822 GC Emmen.
Wij wensen mevr. Pieters en mevr. Schuler veel kracht en sterkte en Gods nabijheid voor de komende
dagen.
BEDANKT : Dank voor de bloemen en de felicitaties t.g.v. ons huwelijksjubileum. Bijzonder
gewaardeerd. Fam. Kleine Deters.
BEDANKT : Wij willen de Kapelgemeente bedanken voor die mooie bos bloemen die we zondag
mochten ontvangen. Fam. Lanting.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam.
Joesten, Klepel 115.
OVERZICHT DIENSTEN :
1 mei - 10:00 uur - ds. Jumelet (Erica);
8 mei - 10:00 uur - dhr. Sprenger (Schoonebeek);
15 mei - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen).
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.
Collecte opbrengst Zangavond 10 april = 79.50 voor het Orgelfonds.
Zondag 24 april is de 1e collecte voor NBV - Mercy Ships; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
15 april - 1e collecte = 176.60 voor de diaconie;
2e collecte = 104.75 voor de eigen wijkgemeente.
17 april - 1e collecte = 196.27 voor Kerk in Actie - Libanon;
2e collecte = 169.40 voor de eigen wijkgemeente.
TAIZÉ-GEBED : Zondagavond 24 april zal er een Taizégebed plaatsvinden in stiltetuin de Stroetenhof
voor heel Emmen. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de
prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster
in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je
raken zal, ook als u er voor het eerst bij bent. We hopen u zondag 24 april te ontmoeten in de
Stroetenhof, Huizingsbrinkweg 40a!
KERKELIJK BUREAU EN FEESTDAGEN : Iedere dag is een feestdag maar sommige dagen zijn
feestelijker dan andere. Het Kerkelijk bureau is gesloten op woensdag 27 april (Koningsdag),
donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag). Op 4 en 25 mei kunnen
de zondagsbrieven en kerkpost gehaald worden tussen 11.30 - 13.00 uur.
BEROEPINGSWERK : Sinds bekend is dat ds. Rob Wijnsma onze gemeente ging verlaten, heeft de
kerkenraad al weer de nodige stappen ondernomen om de vacature bezet te krijgen. Inmiddels is er
toestemming verleend door de Alg. Kerkenraad (AK) om een 0,5 fte predikant te beroepen. Voor alle
duidelijkheid, uitgedrukt in uren is dat plm. 20 uur per week en is de norm voor het ledenaantal van
onze gemeente. Om tot beroepen te komen, moet er het nodige werk worden verzet. Allerlei stukken
moeten worden voorbereid en overleg gepleegd, ook met de leden van onze gemeente. Een belangrijk
onderdeel van alle voorbereidingen is het benoemen van een Beroepingscommissie. Gemeenteleden van
de Kapel worden uitgenodigd namen te noemen van leden, waarvan zij vinden dat deze in aanmerking
kunnen komen om deel uit te maken van deze Beroepingscommissie. De namen kunnen schriftelijk
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worden ingediend bij de scriba, dhr. R. Stevens, tot uiterlijk 27 april a.s. De kerkenraad stelt daarna de
Beroepingscommissie samen, conform de regels in de Kerkorde die daarvoor gelden en een afspiegeling
is van de samenstelling van de gemeente. De commissie gaat vervolgens op zoek naar een predikant,
die voldoet aan het door de gemeente vastgestelde profiel van de predikant en past bij de gemeente,
die wij willen zijn. Profielen, die nog moeten worden opgesteld en goedgekeurd. Daarvoor is tijd en
overleg nodig. Ook gemeenteleden kunnen schriftelijk namen indienen van voorgangers, die aan het
gestelde profiel voldoen, bij de voorzitter van de Beroepingscommissie mevr. Frea Hospers. Gedurende
de zoektocht zullen we de gemeente regelmatig informeren over de voortgang.
KERKENTOCHT KAPEL : Zaterdag 20 augustus houden wij onze kerkentocht (wel bij voldoende
deelname) naar het mooie Groningerland. De kerken in Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge en Bedum
worden bezocht, Voor verdere informatie zie het kerkblad Op Weg van 6 april. Opgave voor de
kerkentocht kan bij de volgende commissieleden mevr. Els Hilbrands tel. 611328, dhr. Harrie Gerrits tel.
640263, en dhr. Reint Elling tel. 612500. M.vr.gr. de commissieleden Kerkentocht Kapel.
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.
SCHOONMAAK KERK : Wij zoeken vrijwilligers voor het schoonmaken van de kerkzaal en de bijgebouwen op woensdag morgen. We werken volgens rooster. Voor informatie: Marietje Ham tel. 628861.
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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