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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 3 APRIL 2022
ORDE VAN DE DIENST : 5e zondag 40-dagentijd.
VOORBEREIDING
Orgelspel.
*
Lied voor de dienst: Lied 216:1,2 en 3 - Dit is een morgen als ooit de eerste
Woord van welkom, mededelingen.
*
Intochtslied: Psalm 27:1 en 2 - Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
Stil worden.
Bemoediging en groet.
Aanvangswoorden: Judas 24 en 26.
*
Zingen: Lied 274:1 en 2 - Wij komen hier ter ere van uw naam
Gebed om ontferming.
Leefregel: 1 Petrus 4 : 7 t/m 11.
*
Zingen: Lied 912:1, 2 en 5 - Neem mijn leven, laat het, Heer
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord.
Schriftlezing: Exodus 20 : 18 t/m 20; 24 : 1 t/m 2, 9 t/m 15.
*
Zingen: Lied 412:1 - Wij loven U, o God, belijden U als Heer
Schriftlezing: Mattheus 17 : 1 t/m 8.
*
Zingen: Lied 412:4 - U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit
Verkondiging.
*
Zingen: Lied 834:1, 2 en 3 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Werelddiaconaat - Moldavië,
kinderen en ouderen worden gezien;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
*
Slotlied: Lied 150 a: 1, 2, 3 en 4 - Geprezen zij God! Gij engelenkoor
WEGZENDING EN ZEGEN
*
Zingen: Lied 416:1 - Ga met God en Hij zal met je zijn
Zending en Zegen.
*
Amen - Lied 431c - Amen, Amen, Amen
Orgelspel.
-------------------ZIEKEN : Dhr. Harry van der Laan, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Scheperziekenhuis, afd.
Neurocare, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen. Wij wensen Harry en Jose Gods kracht en sterkte toe
voor de komende dagen.
BEDANKT : Hierbij willen wij de Kapelgemeente hartelijk bedanken voor de dankwoorden uitgesproken
aan ons op zondag 20 maart en voor de mooie bloemen die wij mochten ontvangen. Met een hartelijke
groet van Lodewijk, Grietje en Anne Broekman.
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BEDANKT : Dhr. Witteveen wil de Kapelgemeente hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen.
BEDANKT : Zondag 20 maart werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen, prachtig! Ik wil de
Kapelgemeente hiervoor Hartelijk Danken. Met een Hartelijke Groet, mevr. ter Horst-Elling.
VERHUISBERICHT : Per 11 april a.s. ben ik van de Ermerweg verhuisd naar de Wilhelminastraat 80e,
7811 JJ in Emmen. Janny Westhuis-Pol.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr.
Eiting.
OVERZICHT DIENSTEN :
10 april - 10:00 uur - ds.
15 april - 10:00 uur - ds.
17 april - 10:00 uur - ds.
24 april - 10:00 uur - ds.

De Graaf (Nijensleek) - 6e zondag 40-dagentijd - Palmpasen;
Wijnsma (Elim) - Goede Vrijdag - Avondmaal;
De Graaf (Nijensleek) - 1e Paasdag;
Hermes (Schoonebeek) - Koffiedrinken.

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.
Zondag 10 april is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Jong Protestant - Paas
Challenge, inleven in het Paasverhaal; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
COLLECTE : Vanaf aanstaande zondag 3 april wordt er weer zoals vanouds in de kerkzaal met
collectezakjes gecollecteerd en is er een collecte bij de uitgang.
KLIEDERKERK : Zondagmiddag 3 april is er speciaal voor kinderen met hun (groot)ouders weer een
kliederkerk! We gaan samen vieren, knutselen, ontdekken en sluiten af met een maaltijd. Kliederkerk is
van 15.00 tot 17.00 uur in de Opgang. Hopelijk zien we jullie daar! Jedidjah de Haan-van Rijn,
Jeugdwerker, Protestante Gemeente Emmen.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Eindelijk kunnen wij weer zingen. Dinsdag 5 april beginnen wij
weer met onze zangavond in de ontmoetingsruimte van de Kapel van 19.30 tot 21.00 uur. Wij
beginnen met koffie en daarna gezellig met elkaar zingen uit verschillende bundels. Iedereen is weer
welkom. Voor informatie kunt u bellen met Reint Elling, tel. 612500.
OUDEREN GROEP : Woensdag 6 april om 14:00 uur is weer de Ouderengroep weer bijeen.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondagavond (Palmzondag) 10 april is er een muzikale zangavond in de
Kapel van 19.00 tot 20.15 uur. Het wordt een programma van bekende liederen in de paastijd. Met
als thema: Van Lijdenstijd Tot Pasen. Met m.m.v. Marc Bruinewoud piano en zang, en Marc houdt een
korte meditatie. Reint bespeelt het orgel met medewerking van een gelegenheidskoortje met veel
samenzang. Samen zingen kan en mag weer, iedereen is van harte welkom in de Kapel. De collecte na
afloop van de dienst is voor het orgelfonds van de Kapel. Marc presenteert de zangavond die
uitgezonden wordt via kerktelefoon en kerkomroep met beeld en geluid. M.vr. gr, Marc en Reint.
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : De Activiteiten Commissie nodigt iedereen uit voor een koffie-moment op
elke 3e donderdagmorgen van de maand van 10.00 - 11.30 uur. De eerstvolgende datum is: 21 april.
Men is van harte welkom om vrijblijvend even binnen te lopen in de Ontmoetingsruimte om ‘een bakkie
te doen’ en/of even bij te praten. Informatie nodig? Bel: 06-29371972. We hopen ook u te zien! De
Activiteiten Commissie.
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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
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.
BIBLE BOX : In de hal van de kerk staat een zgn. Bible box, met Nw. Testaments in verschillende talen.
Deze Nw. Testaments mogen meegenomen worden voor of door bezoekers. Ook mag u ze aan iemand
geven, waarvan u denkt dat hij of zij er belangstelling voor zou kunnen hebben. Op dit moment zijn er
nog geen Nw. Testaments in het Oekraïens. De vraag daarnaar is groot. Mocht zo’n uitgave weer
beschikbaar zijn, dan zullen ook die in de Bible Box komen. We laten u het weten en laat ze niet
ongebruikt. De Activiteiten Commissie.
ACTIE KERKBALANS : Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar weer de actie kerkbalans gehouden. U
werd door middel van een brief of een mail uitgenodigd om hier aan mee te doen. Echter nu is ons
gebleken dat niet iedereen, om onverklaarbare reden, geen uitnodiging hebben ontvangen. Misschien
onderweg zoek geraakt of in de spammail terecht gekomen. Daarom hebben wij een aantal blanco
toezegging formulieren op de tafel in de hal gelegd. Indien nodig kunt u deze gebruiken. Ook kunt het
kerkelijk bureau bellen en vragen om een toezegging formulier. Het telefoonnummer van het Kerkelijk
bureau is 0591 622122. De kerkrentmeesters.
WIJKGIDS : Voortaan kunt u aanpassingen en/of wijzigingen in de Wijkgids doorgeven via
scriba@kapelemmen.nl of telefonisch aan Rinus Stevens 0652591525.
WIJKINDELING (ouderlingen en bezoekmedewerkers) : Voor het onderhouden van contact is de
protestantse wijkgemeente Emmen Centrum Kapel ingedeeld in een aantal secties. Hieronder vindt u
een overzicht van de secties met de bijbehorende ouderling of contactpersonen. De taak van de
ouderlingen/contactpersonen is in de eerste plaats om iedereen in beeld te hebben. Zij zullen proberen
met iedereen uit hun sectie contact te leggen en waar gewenst op passende wijze dat contact proberen
te onderhouden. U kunt ook zelf contact opnemen.
SECTIE 01 : Emmermeer - Weerdinge, Centrum Noord, Bargeroosterveld, en de buitendorpen
Vacant
Bezoekmedewerkers Centrum Noord: mevr. D. Scheper tel: 644205;
mevr. A. Broere-Pol tel: 644835
SECTIE 02 : Ten oosten van het spoor - Angelslo - Emmerhout - Emmerschans
Ouderling dhr. R. Elling, Picardtstraat 6, 7815 VR Emmen tel. 612500, e-mail:
rengelling@kpnmail.nl
Bezoekmedewerker: mevr. J. Grit-Kats tel. 572404
Bezoekmedewerker Emmerhout/Emmerschans: mevr. J. Schipper-Jansen tel: 629866
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SECTIE 03 : Zuidbarge - Rietlanden - Park Sandur - Delftlanden
Ouderling Jannie Drenthen, Achter de smidse 15, 7812 AR tel: 630069, e-mail:
drenthen.j@ziggo.nl
SECTIE 04 : Bargeres - Bargermeer - Noordbarge
Vacant
Bezoekmedewerker: mevr. G. Gremmer-Louwdijk tel. 621199
SECTIE 05 : Westenesch - Centrum (west)
Ouderling mevr. D. Schonewille-Adema, Baander 105, 7811 HT Emmen, tel. 857644,
e-mail: dinyschonewille@gmail.com
SECTIE 06 : Klokkenslag - Julianastraat - Molenstraat - Beatrixstraat
Vacant
SECTIE 07 : Centrum: Wilheminastraat, Klepel, Kapelstraat, Sterrenkamp, Kerkhoflaan, Buitenweg
Ouderling Greta Baron-Nijboer, Sterrenkamp 9, 7811 HA Emmen, tel: 628968, e-mail:
g.baron-nijboer@live.nl
Bezoekmedewerker: Jaro en Gea Herder, Geuzingerbrink 53, 7812 NT Emmen, tel: 642996
Bezoekmedewerker ‘gele flat’ Wilhelminastraat: E. Rabbers-Veenstra, tel: 619189
SECTIE 08 : Oostermarke
Coördinator bezoekmedewerker: mevr. Gea Herder-Imminga, Geuzingerbrink 53, 7812 NT
Emmen, tel: 642996
Bezoekmedewerker: mevr. T. Zwarts-Van Barneveld, tel: 632091
SECTIE 09 : Zuidermarke
Coördinator bezoekmedewerker: mevr. E. Post-Geertsema, Prinsenlaan 35, 7822 GG,
tel. 618421, e-mail: h.post35@kpnplanet.nl
SECTIE 10 : Holdert + aanleunwoningen
Coördinator bezoekmedewerker: mevr. G. Broekman-Jansen, Het Waal 290, 7823 NA,
tel. 06-22436714, e-mail: grietjebj@solconmail.nl
Bezoekmedewerker: dhr. L. Broekman, tel. 06-30031716
SECTIE 11 : Verzorgings-en Verpleeghuizen
Coördinator bezoekmedewerker Blerinck: dhr. J. Tiemes, Heckningecamp 22, 7815 RK,
tel: 880099, e-mail: jhtiemes@yahoo.nl
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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