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

dhr. Bruinewoud (Klazienaveen)
dhr. Kloppenburg
mevr. Hospers
dhr. Herder
mevr. Reinders
dhr. Boels
mevr. Grit

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 3 JULI 2022
ORDE VAN DE DIENST :
*
Lied voor de dienst: Zomaar een dak (NLB 276:1 en 2)
Welkom door de kerkenraad.
*
Intochtslied: Loof de koning (NLB 103c:1,2 en 5)
Votum en Groet.
Inleiding en aanvangstekst: Psalm 119 : 105.
Gebed.
*
Zingen: Jezus die mijn ziel bemint, Johannes de Heer 180:1

Jezus, Die mijn ziel bemint, 's Levensstormen loeien, Heer! O, beveilig mij, Uw kind, Leg mij aan Uw
boezem nêer. Als de golven woedend slaan, Tegen rotsen op en neer, Laat mij aan Uw zij dan staan,
Tot de storm voorbij is, Heer.
Genadeverkondiging: Jesaja 54 : 10.
*
Zingen: Grote God, wij loven U (NLB 413:1)
Gods gebod: Mattheüs 22 : 37 t/m 40.
*
Zingen: Ons gevoel en ons verstand (NLB 314:2 en 3)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezen: Prediker 11 : 1 t/m 6.
*
Zingen: Een rijke schat van wijsheid (NLB 313:1 en 4)
Verkondiging: Gods werk is een mysterie.
*
Zingen: Geprezen zij God (NLB 150a:1 en 4)
Dankgebed, voorbede en Onze Vader.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkgemeente.
*
Slotlied: De nacht vlood heen, Johannes de Heer 41:1 en 5

De nacht vlood heen, 't is helder dag! Er is blijdschap in mijn ziel! Mijn vrees is weg, Gods vreê woont
daar, Er is vreugde in mijn ziel! Er is vreugde, hemelvreugde Hemelvreugde hier op aard. Te weten
Jezus mint ook mij, Is mij meer dan alles waard. En is de weg soms ruw en steil, Toch blijft blijdschap in
mijn smart, Want Jezus Zelf bestiert mijn weg. En houdt blijdschap in mijn hart. Er is vreugde,
hemelvreugde Hemelvreugde hier op aard. Te weten Jezus mint ook mij, Is mij meer dan alles waard.
Zending.
*
Zingen: Ga met God (NLB 416:1)
Zegen.
*
Gezongen Amen (NLB 431c).

-------------------ZIEKEN : Mevr. Schirring-Eleveld, woonachtig te Emmen, is na een kort verblijf in het ziekenhuis, nu
opgenomen in de Horst Rondweg 97 7825 TC Emmen. Namens de Kapelgemeente wensen wij mevr.
Schirring veel kracht en Gods nabijheid toe. Een kaartje als medeleven zal haar goed doen.
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BERICHT VAN OVERLIJDEN : Zaterdag 25 juni is op 91-jarige leeftijd overleden mevr. Diena DunningDijks (Dientje). Boven de kaart staat: Heer, U kent mij, U doorgrondt mij. Psalm 139. De dankdienst was
op 29 juni in De Kapel. Wij wensen de familie sterkte.
BEDANKT : Bedankt voor de bloemen die ik heb gekregen voor mijn afscheid van het “Jeugdgebouw”.
30 jaar heb ik dit met plezier gedaan en een hele fijne tijd gehad. Maar nu is het goed zo. Ik wens
Marietje heel veel succes als mijn opvolgster. G. Elling-Dokter.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr.
V. Wieren, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
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 :
De opbrengst van de Pinkstercollecte is € 555,-. De opbrengst hiervan is voor Stichting Gambia Vooruit.
De diaconie heeft een gift ontvangen van € 10,- via Els Hilbrands voor het bloemenfonds. Dank u wel
voor uw giften! Met vriendelijke groet, de zendingscommissie.
Zondag 10 juli is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen
wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zondag
3 juli
Lucas 10:1-16
Maandag
4 juli
Lucas 10:17-24
Dinsdag
5 juli
Lucas 10:25-37
Woensdag 6 juli
Lucas 10:38-42
Donderdag 7 juli
Psalm 140
Vrijdag
8 juli
1 Koningen 1:1-21
Zaterdag
9 juli
1 Koningen 1:22-40

Herauten
Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende weg?
De eerste zorg
Red mij van belagers
Zelf uitgeroepen koning
Uitgekozen koning

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.
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.
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : Ook gedurende de zomermaanden gaan de koffie-ochtenden in de Kapel op
de 3e donderdag van de maand gewoon door. Voor veel mensen is het fijn om juist in deze ‘wat stillere
tijd’ elkaar een keertje te zien, even bij te praten en samen ‘een bakkie te doen’. Iedereen is van harte
welkom vanaf 10.00 uur op de donderdagen 21 juli, 18 aug, 15 sept, 20 okt. en 17 nov. en gezellig
aan te schuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk verwelkomen. De Activiteiten Commissie.
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.
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KERKENTOCHT KAPEL : In overleg met de kerkentochtcommissie en Coulant Reizen in Oldeberkoop is
het besluit genomen om de kerkentocht van 20 augustus NIET door te laten gaan. Het is jammer,
maar de reden is wel te weinig opgave, en ook weer de corona die de kop opsteekt - gezondheid gaat
boven alles. Hopelijk dat wij voorjaar 2023 iets nog kunnen regelen, wij houden u hiervan wel op de
hoogte. Groetjes, Kerkentochtcommissie Kapel.
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.
GEMEENTEVERGADERING : Beste leden van de Kapelgemeente, op woensdagavond 22 juni hielden we
onze gemeentevergadering met als thema het beroepingswerk. Na de opening met Bijbellezing, gebed
en lied 1010 werden de profielschetsen van De Kapelgemeente en de te beroepen predikant besproken.
Na een paar aanpassingen werden de documenten goedgekeurd. Ook het Schema van het Stappenplan
beroepingswerk werd gepresenteerd. Ook werden de leden van de in te stellen Beroepingscommissie
genoemd: dhr. H. Renting (AK lid), ds. G. Kajim (consulent), dhr. W. Kruit, dhr. G. Wubs (Ichthus
gemeente), mevr. G. Herder, mevr. J. Grit en mevr. F. Hospers. Tenslotte bespraken we het nieuwe
Beleidsplan voor de komende jaren (2022-2027). Na de Rondvraag sloten we de vergadering met gebed
en lied 848. Frea Hospers.
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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