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

ds. Wams (Sellingen)
mevr. Bartelds
Jannie Drenthen
mevr. Hillbrands
mevr. Tjeerdsma
dhr. Renting
fam. Horden

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 30 OKTOBER 2022
ORDE VAN DE DIENST :
*
Welkomstlied: NLB 281: 1, 2, 5, 6, 7 - Wij zoeken hier Uw aangezicht
Mededelingen.
*
Intochtslied: NLB 601: 1, 2, 3 - Licht dat ons aanstoot in de morgen
Votum en groet.
*
Zingen: NLB 451: 1, 2, 3 - Richt op Uw macht o Here der heerscharen
Openingsgebed.
*
Zingen: NLB 321: 1, 2, 5, 7 - Niet als een storm als een vloed
Moment voor de kinderen.
*
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing: Matth. 11 : 3 t/m 15.
*
Zingen: NLB 653: 1, 4, 6, 7 - U kennen uit en tot U leven
Verkondiging.
*
Zingen: NLB 501: 1, 2, 3, 4 - Als een ster in lichte luister
Dank en voorbeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.
De kinderen komen terug.
*
Slotlied: NLB 630: 1, 2, 3 - Sta op een morgen ongedacht
*
Zingen: NLB 416 - Ga met God
Zegen.
*
Als Amen: NLB 431c.

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

-------------------NBG LEESROOSTER
Zondag
30 okt
Maandag
31 okt
Dinsdag
1 nov
Woensdag 2 nov
Donderdag 3 nov
Vrijdag
4 nov
Zaterdag
5 nov

KOMENDE WEEK :
2 Koningen 5:1-19a
2 Koningen 5:19b-27
Psalm 84
2 Koningen 6:1-7
2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 6:24–7:2
2 Koningen 7:3-20

Gehoorzaamheid loont
Hebzucht loont niet
Allerheiligen - Wonen in Gods huis
Drijfijzer
Wij zijn met meer
Zondebok
De hemelsluizen gaan open
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BEDANKT : Ik/wij willen iedereen danken voor de kaarten, telefoontjes en de bloemen die wij afgelopen
zondag kregen vanuit de wijkgemeente. Fijn dat er zo met ons meegeleefd wordt bij mijn ziekte msa-c.
Hartelijke groet José Pietersma en Harry v.d. Laan.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam.
Broekman, Het Waal 290.
OVERZICHT DIENSTEN :
2 nov - 19:00 uur - ds. Kajim - Dankdag, aansluiten gemeenteavond 20:00 uur;
6 nov - 10:00 uur - ds. Jumelet (Erica) - zang Lieneke van Eijkelenburg (Musselkanaal);
13 nov - 10:00 uur - ds. G. van Vliet;
20 nov - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Laatste zondag kerkelijke jaar - Koffiedrinken
27 nov - 10:00 uur - dhr. Sprenger (Schoonebeek) - 1e Advent - Koffiedrinken
.

;

OPBRENGST COLLECTES :
23 oktober: 1e collecte = 97.35 voor de diaconie;
2e collecte = 105.00 voor de eigen wijkgemeente;
3e collecte = 250.98 voor ZWO Gambia Vooruit.
Zondag 6 nov. is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor eigen wijkgemeente.
BESLUITEN KERKENRAAD : Op de laatst gehouden kerkenraad zijn er per 1 november enkele
besluiten genomen.
CORONA MAATREGELEN: Doordat de Corona besmettingen toenemen zijn er enkele besluiten
genomen. Het Corona protocol van 2020 is standaard. Om meer onderlinge afstand te krijgen zullen de
kerkbanken weer om en om afgesloten worden. Denk ook om de onderlinge afstand. Bij binnenkomst
handen ontsmetten. Bij Corona gerelateerde klachten blijft u thuis.
BEZUINIGEN: Alles is duurder geworden en zeker gas en licht. Daarom zal de temperatuur in de kerk
op een lagere stand worden afgesteld. Het is daarom raadzaam om hier met uw kleding rekening mee te
houden. Ook zal de verlichting, voor de dienst, in de kerk aangepast worden. Eveneens zullen
activiteiten in de nevenruimtes op elkaar aangepast worden.
ZONDAG BRIEF: Ook het drukken van de zondag brief is veel duurder geworden. De zondag brief is,
naast het vermelden van de liturgie bedoeld om mededelingen van de kerkenraad aan de gemeente te
doen. Hoe goed bedoeld ook vragen wij u om géén bedankjes meer te laten opnemen. Iedereen weet
dat u het waardeert als u teken van medeleven krijgt. Berichten of mededelingen zullen maar 1 keer
opgenomen worden tenzij vaker noodzakelijk.
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : We lezen uit de Brief van Jakobus het eerste hoofdstuk in de
Ontmoetingsruimte op dinsdag 1 november van 15.30 - 16.30 uur. Een ieder van harte welkom.
OUDEREN GROEP KAPEL : Woensdag 2 november om 14:00 uur - Natuur dichtbij, Dirk v.d. Berg.
GEMEENTEAVOND : Aanstaande woensdagavond 2 november hopen we met elkaar een dienst te
houden om Dankdag te vieren. Hoewel er veel zorgen en narigheid is in onze wereld, past het ons toch
ook om God te danken voor alle zegeningen die we mogen ervaren. Na deze dienst nodigen we u van
harte uit voor de gemeente-avond. Hebt u hiervoor vervoer nodig, bel dan even met de scriba (06-5259
1525) of de voorzitter (06-3613 0625). Graag tot ziens! Namens de kerkenraad, Frea Hospers.
INLEVERDATUM KOPIJ OP WEG EDITIE NOVEMBER : In Op Weg, die één dezer dagen bij u wordt
bezorgd, is een foute datum vermeld voor het inleveren van kopij voor het november nummer. De juiste
tekst moet zijn: Het volgende nummer verschijnt op 23 november 2022. Inleveren kopij uiterlijk op
4 november 2022. Excuus voor het ongemak.
FEESTELIJKE DIENST : Zondag 6 november hopen we een feestelijke dienst te hebben: de
getalenteerde zangeres Lieneke van Eijkelenburg uit Musselkanaal komt voor ons zingen en ze wordt
begeleid door niemand minder dan onze welbekende musicus Marc Bruinewoud. Zegt het voort en neem
vriend of vriendin mee!
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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.
INZAMELEN VOOR DORKAS : Kleding inzamelen voor Dorkas is op dit moment misschien wel
belangrijker dan ooit. Door omstandigheden gedwongen of ook door duurzamer met goederen om
te gaan doen steeds vaker en méér mensen een beroep op kleding en spullen voor hergebruik. Ook
Dorkas is blij met schone gebruikte kleding om door te geven. Daarvoor staat in de hal van de kerk
een kartonnen doos, waarin de kleding gedeponeerd kan worden. Zelf ook afleveren bij mij in de
Wilhelminastraat 80E, is mogelijk, maar dan wel graag even een telefoontje, tel. 611215. Jannie
Westhuis-Pol.
BLOEMSTUKJES VERKOOP : Wij willen iedereen bedanken voor de bloempotjes, bakjes e.d., die
ingeleverd zijn voor de bloemstukjes om te verkopen op de Boekenmarkt. We hebben er veel van
kunnen gebruiken en het heeft fijn mogen bijdragen aan het financieel resultaat van de Boekenmarkt.
De potjes die over zijn hebben we bewaard en kunnen we voor een volgende actie gebruiken. Hartelijke
dank voor de medewerking, De Activiteitencommissie.
OPBRENGST BOEKENMARKT : (vrijdag 21, en zaterdag 22 oktober jl.)
Boeken, Lp’s, Cd’s, D.V.D’s en legpuzzels: € 1061,50
Rozijnenbollen:
€ 425.00
Kniepertjes:
€ 500.00
Gevulde koeken:
€ 100.00
Bloemstukjes:
.
€ 259.35
Giften:
€
70.00
Buffet (keuken):
€ 163.55
Verkoop vooraf Kleintje boenkenmarkt:
€ 225.00
Totaal (bruto) :
€ 2804.40
Dit is toch een geweldig resultaat, nogmaals iedereen bedankt voor jullie trouwe inzet, het was een
gezellige en een drukke boekenmarkt. Ook fijne reacties gehoord van het publiek. En de opbrengst
hiervan is voor het kerkenwerk van de Kapelgemeente. M.vr .gr John van Klinken en Reint Elling,
Boekenmarktcommissie Kapel.
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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