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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 26 JUNI 2022
ORDE VAN DE DIENST :
*
Welkomstlied: Lied 288 en Lied 216
Mededelingen.
*
Intochtslied: Psalm 43 : 3, 4
Stil Gebed, Aanvangsgebed en Groet.
*
Zingen: Lied 978 : 1, 2, 3
Gebed.
Samenvatting van de Wet.
*
Zingen: Psalm 86 : 4
Geloofsbelijdenis.
Kinderen naar de nevendienst.
*
Zingen: Lied 195 - of zingen: wij gaan voor even uit elkaar…
Schriftlezing: Psalm 19 en Handelingen 1 : 8.
*
Zingen: Psalm 19 : 1, 2, 3
Verkondiging.
*
Zingen: Lied 838 : 1, 2, 4
Dankzegging en Voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor Kerk in Actie - Hulp en perspectief voor mensen
zonder papieren. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van
hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland,
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Diverse kerkelijke initiatieven
helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
2e collecte is een extra collecte voor het Orgelfonds;
3e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.
*
Zingen: Lied 981
*
Zingen: Lied 416 : 1
Zegen.
*
Zingen: Lied 425

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de
Ontmoetingsruimte te drinken.
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ZIEKEN : Mevr. Karst-Werkman, woonachtig te Emmen, is na een operatie in het Scheperziekenhuis, nu
voor herstel en revalidatie opgenomen in De Horst, Rondweg 97, 7825 TC Emmen - wij wensen haar
veel kracht en sterkte namens de Kapelgemeente.
Mevr. J. Schuler-Steenkamp, woonachtig te Emmen, is na een verblijf in de Horst weer thuis voor herstel
en revalidatie. Ook voor haar veel kracht en sterkte gewenst.
Dhr. W. Neef, woonachtig te Emmen, is eveneens na een verblijf in de Horst weer thuis, en het gaat
goed. Ook veel kracht en sterkte voor de komende tijd.
Een kaartje als medeleven zal hen goed doen.
HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt het echtpaar Wierts-Schuurman, Blikveldweg 20, 7814 XM te
Emmen op 30 juni 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.
BEDANKT : Hartelijk dank voor het prachtige boeket zonnebloemen, dat ik jl. zondag van de
Kapelgemeente mocht ontvangen. Leny van der Vegt-Jaspers Faijer.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Wierts,
Rietlandenstraat 70.
OVERZICHT DIENSTEN : 3 juli - 10:00 uur - dhr. Bruinewoud (Klazienaveen);
10 juli - 10:00 uur - ds. Van Asselt (Nijverdal) - Slotdienst - Koffiedrinken;
17 juli - 10:00 uur - ds. De Valk - 1e Zomerdienst Kapel - Koffiedrinken;
24 juni - 10:30 uur - ds. Wubs - 2e Zomerdienst Ichthus - Koffiedrinken;
31 juli - 10:00 uur - ds. Kajim - 3e Zomerdienst Kapel - Koffiedrinken;
OPBRENGST COLLECTES : 19 juni - 1e collecte = 86.24
2e collecte = 85.70
e
Zondag 3 juli is de 1 collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag
26 juni
2 Korintiërs 10:12-18
Maandag
27 juni
2 Korintiërs 11:1-15
Dinsdag
28 juni
2 Korintiërs 11:16-29
Woensdag 29 juni
2 Korintiërs 11:30-12:10
Donderdag 30 juni
2 Korintiërs 12:11-21
Vrijdag
1 juli
2 Korintiërs 13:1-13
Zaterdag
2 juli
Lucas 9:51-62

Binnen Gods grenzen
Schijnapostelen
Ironische Paulus
Kracht in zwakte
Ouders sparen voor de kinderen
Onderzoek jezelf
Goed te volgen?

MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag 26 juni a.s. is de muzikale zangdienst in de Kapel aanvang
19.00 uur met als thema: ‘Zingen Als Boodschap Voor De Wereld’. Het wordt een zangdienst van
verzoekliederen uit de bundel van Joh.de Heer, en van de Evangelische Liedbundel, m.m.v. Marc
Bruinewoud als voorganger en piano, en zang, en met een korte meditatie, en Reint Elling bespeelt het
orgel voor de samenzang. De Kapel staat open voor iedereen, samen zingen, het kan en het mag weer.
(De volgende zangavond is 21 augustus - dit om alvast te noteren). Een muzikale groet van Marc en
Reint.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : De zangavond van kun je nog zingen, Zing dan mee is
donderdag 7 juli van 19.30 tot 21.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Kapel. Iedereen is weer
welkom, en de koffie staat klaar. In de maanden augustus en september zijn er i.v.m. de vakanties geen
zangavonden, wij beginnen weer op donderdag 6 oktober. Voor informatie over de zangavonden kunt u
bellen met Reint Elling, tel 612500.
CORONA : Beste gemeenteleden! Zoals u zeker al gehoord zult hebben: hier en daar verschijnt weer
het Corona virus. We vragen dan ook van u: neemt u uw verantwoordelijkheid als u naar de kerk gaat;
houdt alstublieft afstand en heel belangrijk: hebt u klachten….blijf dan thuis. Hartelijk dank en een
goede, gezonde week gewenst! Frea Hospers.
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SLOTZONDAG : Het vorig jaar noemden we de zondag voor het begin van de zomervakanties en de
gezamenlijke zomerdiensten met Ichthus: ‘slotzondag’. Een beetje vreemd eigenlijk, omdat de zondagse
kerkdiensten en het werk in de gemeente ook tijdens de vakantieperiode gewoon doorgaan. Op een iets
lager pitje, dat wel. Daarom noemen we zondag 10 juli ook nu maar weer ‘Slotzondag’. Na de dienst,
waarin Ds. G.J. van Asselt voorgaat, willen we als afsluiting met elkaar koffiedrinken in de
Ontmoetingsruimte. Voor iets extra lekkers bij de koffie wordt door een aantal vrijwilligers gezorgd.
De Activiteitencommissie.
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.
VOORJAARSACTIE : Zoals u gewend bent wordt u regelmatig door de Kerkrentmeesters benaderd voor
een financiële bijdrage. Begin mei bent u benaderd voor de voorjaarsactie. Een actie die bestemd is voor
de afdracht aan de landelijke kerk. In afwijking op voorgaande jaren hebben wij, om de kosten zo veel
mogelijk te drukken, een gezamenlijke brief laten uitgaan namens alle wijkgemeentes van de
Protestantse Gemeente Emmen. Gezien het resultaat tot op dit moment, hebben wij de indruk dat de
brief nog niet door een ieder is verwerkt. Graag brengen wij u deze brief nogmaals onder uw aandacht.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL49RABO 0373 7190 27 o.v.v. “Voorjaarsactie”.
SCHILDERIJEN EXPOSITIE : Regelmatig exposeren amateur-kunstschilders hun werken in de
Ontmoetingsruimte van de Kapel. Telkens is het weer een verrassing wat het aanbod aan schilderijen is.
Deze keer is een expositie ingericht van wijlen Mevr. W. Blik-Kort, zij heeft al eerder bij ons
geëxposeerd. De schilderijen zijn beschikbaar gesteld door de erfgenamen. Ze zijn met veel zorg en
liefde, in aquarel en acryl, geschilderd en kennen een veelheid van onderwerpen. Zeker de moeite
waard ze een keer te bekijken. De Activiteitencommissie.
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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