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CENTRUM POST - 10:00 UUR - 5 JUNI 2022
ORDE VAN DE DIENST : - 1e Pinksterdag
*
Lied voor de dienst: Lied 672 : 1 en 7 Kom laat ons deze dag
Welkom en mededelingen
*
Intochtslied: Psalm 25 : 2 en 10 Here maak mij uwe wegen
Stil gebed, Votum en Groet
Inleiding
Gebed om ontferming
*
Lied 870 : 3 Een ander trad in onze plaats
Genadeverkondiging: Romeinen 15 : 13
*
Lied 870 : 4 Uw liefde, God, zo wijs en goed
Gods gebod: Johannes 13 : 34 - 35
*
Lied 870 : 5 Ja, meer dan ziel en leven zijn
Geloofsbelijdenis Handelingen 2 : 33 (indien mogelijk staan)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
*
Lied 680 : 1 Kom, Heil’ge Geest
Lezen : Handelingen 2 : 1 – 4 en Romeinen 8 : 14 – 17
*
Lied 687 Wij leven van de wind
Verkondiging: Wij zijn Gods kinderen
*
Lied 675 Geest van hierboven
Dankgebed, voorbede, stilte en Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente
*
Lied 416 : 1 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
*
Lied 431c : Amen

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

PINKSTEREN :

Na de dienst bent u van harte welkom om samen koffie te drinken!
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UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING : Feest van de Hoop
De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de
regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt
te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem (paars kruid).
BEDANKT : Mevrouw Huisman-Waarsing, Dillehof in Klazienaveen wil de Kapelgemeente hartelijk
bedanken voor het bezoek en de cadeautjes.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar familie van
der Vlekkert, Toppereend 13.
OVERZICHT DIENSTEN :
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.
COLLECTES : Zondag 12 juni is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte (Avondmaalscollecte) in de
dienst is bestemd voor Dorcas. Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale
samenwerking. Zij komen in actie voor mensen in nood. De 3e collecte (bij de uitgang) is voor de eigen
wijkgemeente.
OPBRENGST COLLECTE ZANGAVOND 22 MEI 2022 : € 115,40 ten behoeve van het Orgelfonds.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
zo 5 juni
ma 6 juni
di 7 juni
wo 8 juni
do 9 juni
vr 10 juni
za 11 juni

Psalm 147
Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21

Pinksteren - Zing een lied
Vol verwachting
Geven en vergeven
Geschiedenis
...van trouw
Zaaien en oogsten
Betekenisvol

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
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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.
UITNODIGING EXTRA GEMEENTEAVOND : Beste gemeenteleden,
Zoals u weet zijn we als kerkenraad bezig met de procedure om een nieuwe predikant te kunnen
beroepen. We hebben al een aantal stappen gezet: een profiel van onze wijkgemeente opgesteld; een
profiel van de te benoemen predikant gemaakt en we zijn bezig met een beleidsplan te maken. Een
aantal van deze documenten met informatie zijn u per e-mail toegestuurd; beschikt u niet over e-mail,
dan kunt u het ook geprint krijgen; neem even contact op met de scriba, dhr. Rinus Stevens.
Graag willen we de beroepingsprocedure met u bespreken; daarom hierbij alvast de uitnodiging voor de
gemeenteavond op DV woensdag 22 juni om 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de Kapel.
Hebt u vervoer nodig, dan mag u mij bellen (06 3613 0625). Vriendelijke groet, Frea Hospers.
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.
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.
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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