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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  5 FEBRUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :   
Voorspel orgel. 
 
*  Zingen: Lied voor de dienst 885: 1, 2 + refrein 
Welkom en afkondigingen.  
*  Zingen: Psalm 72: 1, 6 
Stil gebed - Bemoediging en groet. 
 
*  Zingen: Psalm 72: 7 
Gebed. 
Gebod. 
*  Zingen: Lied 273: 1, 2, 3 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
 
SCHRIFTLEZING:  Psalm  84  en  Filippenzen 1 : 3 t/m 11 (NBV). 
*  Zingen: Lied 422: 1, 2, 3 
Preek. 
*  Zingen: Lied 672: 2, 3, 6 
Dienst der gebeden. 
 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de Werelddiaconaat: Pakistan-Vaktraining voor jongeren. 
Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan 
was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag 
doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een 
project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vak-
opleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die 
een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 
Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om 
jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling 
begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. 
Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan 
met een reparatie lab voor mobiele telefoons.  
                                       2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
 
*  Zingen: Lied 968: 1, 4, 5 
*  Zingen: Lied 416: 1 
Zegen. 
*  Zingen: Lied 415:3 - Amen, amen, amen. 
Orgelspel.    
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    

Voorganger:                                ds. Jumelet (Erica) 
Organist:    mevr. Bartelds                        
Ouderling van dienst            mevr. Hospers   
Diaken van dienst:   dhr. Herder                        
Begroeting bij de ingang door: mevr. Tjeerdsma          
Kerkrentmeester:    dhr. Renting                         
Koster:     fam. Horden        
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772, 
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                                                          
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HUWELIJKSJUBILEUM :  Binnenkort hoopt het echtpaar Kluitenberg-Kroeze, woonachtig te Emmen, op 9 
februari 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.  
 
BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar mevr. Ham, 
woonachtig te Emmen. 

 

OVERZICHT DIENSTEN :   
12 feb - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen); 
19 feb - 10:00 uur - ds. Wams (Sellingen); 
26 feb - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zon       5 feb 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 

Maan     6 feb 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 

Dins       7 feb Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 

Woens   8 feb Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 

Don       9 feb Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 

Vrij       10 feb Matteüs 5:1-10 Gelukkig  

Zat       11 feb Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 

 
OPBRENGST COLLECTES :   
Zondag 12 februari is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas. 
 
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  Donderdag 2 februari is weer de zangavond van Kun je nog 
zingen, zing dan mee, van 19.30 tot 21.00 uur in de Ontmoetingsruimte. Iedereen is welkom op de 
zangavond. Voor informatie kunt u bellen met Reint Elling, tel. 612500. 
 
KOFFIEMORGEN KAPEL :  De maand februari is al weer aangebroken en ook dan is er weer een 
koffiemorgen in de Kapel. De 3e donderdag, 16 februari, hopen we elkaar weer allemaal in goede 
gezondheid te zien. Noteer al vast de datum, dan kunt ook u er zeker bij zijn. Vanaf 10.00 uur is 
iedereen van harte welkom. De Activiteiten Commissie. 
 
KERKBALANS 2023 :  Vorige week eindigde de actie Kerkbalans 2023. Veel vrijwilligers zijn de afgelopen 
weken in touw geweest om de uitnodiging om deel te nemen bij u in de bus te deponeren en/of hebben 
later in de week de antwoord enveloppe weer bij u opgehaald. Vanuit het kerkelijk bureau zijn 
honderden e-mail berichten verzonden met het zelfde verzoek. (soms komt dat bericht in een spam box 
terecht). De vraag is niet zonder resultaat gebleven. Inmiddels hebben zeer veel leden hun toezegging 
geretourneerd via de antwoord enveloppe of via de website www.pgemmen.nl. Ook zijn er leden die 
inmiddels hun kerkelijke bijdrage voor dit jaar al (gedeeltelijk) hebben voldaan. Aan al deze mensen een 
heel hartelijke dank voor de medewerking. Momenteel worden alle reacties verwerkt en duurt het nog 
even voor we met een eerste prognose kunnen komen. Mocht u nog niet hebben toegezegd: het kan 
nog steeds via eerder genoemde website. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Stel niet uit. Alvast 
onze hartelijk dank. Gerrit-Jan Hietland, Kerkelijk Bureau.  
 
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 ! 

http://www.pgemmen.nl/
mailto:minka.koops@planet.nl

