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

ds. G. Van Vliet
dhr. Elling
fam. Schonewille
mevr. Hospers
mevr. Hilbrands
dhr. Van Klinken

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 29 MEI 2022
ORDE VAN DE DIENST : WIE IS JEZUS
VOORBEREIDING
Orgelspel.
*
Lied voor de dienst: Lied 283:1, 2, 4 en 5 - In de veelheid van geluiden
Woord van welkom, mededelingen.
*
Intochtslied - Psalm 89: 1 en 7- Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Bemoediging en groet.
Aanvangswoorden.
*
Lied: 274: 1 - Wij komen hier ter ere van uw naam
Gebed om ontferming.
*
Lied: 274: 2 - Ontferm u God, kyrie eleison
Leefregel: Rom. 12:9-18.
*
Lied: 274: 3 - Wij zingen samen van uw gloria
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord.
Schriftlezing OT: Ex. 33 : 7 t/m 11; 18 t/m 23 en 34 : 4 t/m 6.
*
Lied: ELB 343: 1 - Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam
Schriftlezing NT: Joh. 1 : 1 t/m 18.
*
Lied: ELB 343: 3 - U komt ons, Heer, in Christus tegemoet
Verkondiging.
*
Lied: 825: 1, 5 en 8 - De wereld is van Hem vervuld
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor NBV - Sigrids Garden;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: ELB 364: 1, 2 en 3 - Heerlijk is uw Naam
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.
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ZIEKEN : Mevr. J. van der Horst-Schonewille, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Parkinson
afdeling Martenshof, Schaaksport 100/102, 9728 PG Groningen. Wij wensen mevr. Van der Horst veel
kracht en sterkte toe, het is voor haar ook een vreemde omgeving - een kaartje sturen voor Pinksteren
zal haar goed doen.
BEDANKT : De familie Hoorn, woonachtig te Emmen, wil langs deze weg de Kapelgemeente bedanken
voor het
prachtig boeket die we zondag jl. mochten ontvangen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Wolf,
woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
5 juni - 10:00 uur - dhr. Bruinewoud - 1e Pinksterdag;
12 juni - 10:00 uur - ds. Wijnsma (Elim) - Trinitatis - Avondmaalsviering;
19 juni - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen);
26 juni - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Koffiedrinken.
OUDERENGROEP KAPEL : Woensdagmiddag 1 juni is onze laatste bijeenkomst van dit seizoen,
aanvang 14.00 uur. Als afsluiting van deze middag samen een broodmaaltijd. Voor informatie kunt u
bellen met Greetje en Reint Elling, tel 612500.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Onze zangavond van Kun je nog zingen, Zing dan mee is
donderdag 2 juni van 19.30 tot 21.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Kapel. Iedereen is
welkom, en de koffie staat klaar. Daarna fijn met elkaar zingen. Voor informatie over de zangavond kunt
u bellen met Reint Elling, tel 612500.
COLLECTES : Zondag 5 juni is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de
eigen wijkgemeente.
KLIEDERKERK : Op 12 juni is er weer een Kliederkerk! Van 15.00 tot 17.00 uur in de Opgang gaat
jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Speciaal voor kinderen
met hun (groot)ouders. We sluiten Kliederkerk af met een maaltijd waarbij iedereen wat te eten
meeneemt (American Diner). Heeft u een hart voor gezinnen, bent u creatief, kunt u goed koffie zetten
of bent u bereid om hand en spandiensten te verrichten? Help dan mee met Kliederkerk! Opgeven of
vragen mag bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl .
KERKENRAADSVERGADERING VAN 11 MEI : Er werd besloten om met ingang van juni onze Kerkenraadsvergaderingen weer op de 2e maandag van de maand te houden, ’s avonds om 19:30 uur. Het
moderamen blijft samenkomen op de woensdagmorgen.
Voor de vacante positie van diaken worden namen genoemd; Els Hilbrands, voorzitter van onze
Diaconie, zal mensen benaderen.
Voor het 100 jarig jubileum van de Kapelkerk in 2023 zal een commissie worden samengesteld die met
onze activiteitencommissie samen voorbereidingen zal doen om het jubileum in 2023 vorm en inhoud te
gaan geven.
Het Beleidsplan van de Kapel is gedateerd; in onze juni vergadering zullen we een begin maken met het
herzien van dit plan voor de komende jaren.
Ten aanzien van de Beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant hebben we vorderingen gemaakt:
Het profiel van onze Kapelgemeente hebben we herzien en aangepast en we hebben een profiel
opgesteld voor de nieuw te beroepen predikant voor 0.5 fte voor de Kapel. Deze documenten krijgt u
per email toegestuurd; wie geen email gebruikt kan een geprint document bij de scriba, dhr. Rinus
Stevens, opvragen.
We zijn gestart met het samenstellen van de Beroepingscommissie: Als AK-lid neemt deel dhr. Henk
Renting, als Consulent ds Gerben Kajim, als lid van onze buurgemeente Ichthus neemt deel dhr. Geert
Wubs; als lid van onze kerkenraad neemt deel Frea Hospers (voorz.); we hebben dhr. W. Kruit bereid
gevonden om ons als adviseur van dienst te zijn. Op dit moment van schrijven hebben we 3 leden van
onze Kapelgemeente gevraagd om zitting te nemen. Zodra dit rond is zullen we starten met de
Beroepingscommissie. We houden u als gemeente op de hoogte van de vorderingen! Frea Hospers.
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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.
PINKSTERCOLLECTE : De pinkstercollecte zal worden gehouden voor het project Gambia Vooruit, via de
giro. Dit alles met informatie ontvangt u in het kerkblad Op Weg van juni. Mogen wij ook nu weer op
een bijdrage rekenen? Alvast bedankt voor jullie medewerking. Voor inlichtingen over de collecte kunt u
contact opnemen met dhr. Jacob Baron, tel 628968. Z.W.O. commissie 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.
KOFFIEOCHTEND KAPEL : De laatste maandelijkse koffieochtend in de Ontmoetingsruimte was op 19
mei. Het was erg gezellig. Er waren 15 deelnemers die genoten van koffie met appeltaart ter afsluiting.
De Activiteitencommissie is even gestopt. Gaat u het koffiedrinken missen, geef het aan dan gaan wij
weer starten. Hartelijk dank voor jullie gezelligheid. De Activiteitencommissie.
•

KOPIJ : Vanwege vakantie van mevr. Koops, kunt u voor de volgende zondagsbrief uw kopij
inleveren op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij mevr. Tea van den Berg 0591-621068, e-mail:
teabergvd@gmail.com .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !
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