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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  5  MAART 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :   
VOORBEREIDING  
Orgelspel. 
*  Lied voor de dienst: Lied 536:1, 3 en 4 - Alles wat over ons geschreven is 
Woord van welkom, mededelingen. 
*  Intochtslied Psalm 92:1, 2 en 6 (NPB) - Goed is het U te danken  
           1. Goed is het U te danken,             2. U maakt mij opgetogen; 
               uw naam te prijzen, HEER,              ik juich om wat U doet. 
               te zingen tot uw eer                       Wat U verricht is goed; 
               bij harp- en citerklanken.                blij zal ik U verhogen. 
               Goed is het in de morgen                Hoe groot zijn, HEER, uw werken; 
               te spreken van uw macht.               uw wijsheid kent geen maat. 
               Goed is het in de nacht                   Een dwaas is niet in staat 
               te danken voor uw zorgen.              daar iets van op te merken. 
                                      6. Ze blijven alle dagen 
                                        hoe oud ook, sterk en fris. 
                                        God die rechtvaardig is, 
                                        laat hen veel vruchten dragen. 
                                        ‘De HEER is te vertrouwen’ 
                                        zo klinkt het uit hun mond, 
                                        ‘Hij geeft ons vaste grond; 
                                        op Hem kunnen we bouwen.’ 
Bemoediging en groet. 
Aanvangswoorden. 
*  Lied: 274:1 - Wij komen hier ter ere van uw naam 
Gebed om ontferming. 
*  Lied: 274:2 - Ontferm U God, kyrie eleïson 
LEEFREGEL: 1 Petrus 3 : 8 t/m 12. 
*  Lied: 274:3 - Wij zingen samen van uw gloria 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed voor de opening van het Woord. 
SCHRIFTLEZING OT:  Jesaja 43 : 9 t/m 13a. 
*  Lied: Psalm 89:1 (NPB) - Ik wil uw liefde, Heer, bezingen voor altijd  
           1. Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd 
              en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid. 
              U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen: 
              ‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren. 
              Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen 
              dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’ 
SCHRIFTLEZING NT:  Mattheüs 5 : 13 t/m 16. 
*  Lied: 382:1 (Evangelische liedbundel) - Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Verkondiging. 

                    

Voorganger:                                ds. Van Vliet (Geesbrug) 
Organist:             dhr. Bruinewoud                       
Ouderling van dienst            mevr. Hospers    
Diaken van dienst:   dhr. Herder                        
Begroeting bij de ingang door: Lammie Reinders           
Kerkrentmeester:    dhr. Renting                         
Koster:     fam. Schonewille        
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772, 
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                                                          
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*  Lied 912:1, 2, 4 en 6 - Neem mijn leven, laat het, Heer 
GEBEDEN EN GAVEN 
*  Geloofsbelijdenis: Lied 340b (ELB 274a) 
Gebeden. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de ZWO - Nieuw project; 
                                       2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
*  Slotlied: 838:1, 2 en 4 - O grote God die liefde zijt 
WEGZENDING EN ZEGEN 
*  Zending: Lied 416:1 en 4 - Ga met God en Hij zal met je zijn 
Zegen.  
*  Amen - Lied 415:3 - Amen, amen, amen. 
Orgelspel. 

 

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

BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar mevr. Soenveld, 
Karbeel 23. 
 
OVERZICHT DIENSTEN :   
12 maart - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - m.m.v. Deo Cantate; 
19 maart - 10:00 uur - ds. Van Elten (Nieuw-Weerdinge); 
26 maart - 10:00 uur - ds. Lefeber (Gorredijk) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zondag      5 maart Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1) 

Maandag    6 maart Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2) 

Dinsdag     7 maart Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes 

Woensdag  8 maart Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven 

Donderdag 9 maart Numeri 13:25-33 Beren op de weg 
Vrijdag     10 maart Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER 

Zaterdag  11 maart Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving 

 

COLLECTES :  Zondag 12 maart is de 1e collecte voor Kerk in Actie - Veertigdagentijd - Binnenlands 
diaconaat - Omzien naar gevangenen; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
Collecte 12 maart: 1e collecte in de dienst is voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat. In Nederland 
zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt 
ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-
patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt 
diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
Collecte Biddag 8 maart: 1e collecte is bestemd voor Werelddiaconaat - Kerk in Actie - Ghana. Ghana -
een beter inkomen voor boerinnen. Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de 
landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan 
ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door 
kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen 
om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste 
prijs voor hun noten krijgen. 
  
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 6:41-71 op  
dinsdagmiddag 7 maart in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Eenieder hartelijk welkom. 
 
UIT DE KERKENRAAD :  De beroepingscommissie heeft de afgelopen weken contacten gehad met 3 
dominees; jammer genoeg heeft dat nog niet een positief resultaat opgeleverd; dus ze gaan met goede 
moed door. De bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdrager(s) staan ingepland voor DV zondag 24 
september. Onze welbekende Ds. K. de Graaf zal die dienst voorgaan. Ook hopen we dan de start van 
het nieuwe seizoen te vieren. Mevr. Jacqueline Horden zal worden bevestigd als ouderling met speciale 
taak het scribaat en dhr. Rinus Stevens zal worden herbevestigd als ouderling. Afscheid zal worden 
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genomen, na vele jaren van trouwe dienst, van onze diaken dhr. Jaro Herder. De kerkenraad vraagt u 
om namen in te dienen van mensen waarvan u denkt dat ze geschikt zijn om als nieuwe diaken toe te 
treden in onze gemeente. De ‘groot-huis-bezoeken’ zijn allemaal ingepland, de komende weken vindt u 
de data, tijden en plaatsen op de Zondagsbrief. Tenslotte wijzen we u op de aanstaande gemeente-
avond DV 8 maart ’s avonds na de Dienst op Biddag voor gewas en arbeid. Een avond om elkaar te 
informeren en elkaar te ontmoeten! Heeft u vervoer nodig, bel dan met José Pietersma, 06 5713 1180. 
 
PIONIERSCAFÉ :  Op diverse locaties in Emmen vinden de komende tijd verkennende gesprekken plaats 
voor diegene die 'geen 20 meer is'. Wij spreken met elkaar over wat het betekent om ouder te worden. 
Dit in aanloop naar de lezing die Frits de Lange op 20 maart in de Grote Kerk zal verzorgen. Ook in de 
Kapel zullen we samenkomen en hierover met elkaar van gedachten wisselen. U bent van harte welkom 
op maandag 13 maart van 10.00 - 11.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij  
dinekevanoort@pgemmen.nl of tel.: 06-43980309 (Zie ook de website en Op Weg). Dineke van Oort, 
kerkelijk werker Project Pastoraat Emmen.  
 
BEVESTIGING EN INTREDE DS. BRUINEWOUD :  Ds. Marc Bruinewoud wordt op 19 maart a.s. om 
10.00 uur bevestigd en zal dan zijn intrede doen als predikant in de Protestantse Kerk, Alteveer 21 te 
Alteveer. Wilt u deze dienst bijwonen dan verzoek ik u mij dit per omgaande te berichten via tel. 
0652591525 of per e-mail rinus.stevens@kpnmail.nl. Wilt u zich vòòr 5 maart opgeven of u de dienst 
bij wilt wonen. Bij voorbaat dank, Rinus Stevens (Scriba Kapel). 
 
UITNODIGING VOOR HET GROOT HUISBEZOEK :  Ook dit voorjaar plannen we weer de groot 
huisbezoeken te houden om met elkaar een bijbel gedeelte te lezen en erover te praten. Het thema is 
‘Aan Tafel’. Uiteraard zal er tijd ingeruimd worden om met elkaar te spreken over onze gemeente. 
Omdat we nog geen predikant hebben, zal mevr. Dineke van Oort, kerkelijk werker voor ouderen in de 
PGE, de groot huisbezoeken in de Zuidermarke, de Oostermarke en de Holdert leiden, geassisteerd door 
de bezoekdames. Onze bezoekdames zullen de uitnodigingen verzorgen. Ons pastoraal team (de 
ouderlingen en contactpersonen) zal de wijkbijeenkomsten organiseren. De planning is als volgt: 
Secties 01 en 02:  Emmermeer, Weerdinge, Emmen centrum-noord, Barger Oosterveld, en de overige 
                             buitendorpen, Emmen ten oosten van het spoor, Angelslo, Emmerhout,  
                             Emmerschans. Woensdag  22 maart van 14.00 - 16.00 uur in de Ontmoetings- 
                             ruimte bij de kerk. U kunt zich opgeven bij Reint Elling, tel. 0591-612500. 
Sectie 03:  Zuidbarge, Rietlanden, Park Sandur, Delftlanden. Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij  
                  Henk en Annie Renting. U kunt zich opgeven bij Jannie Drenthen, tel. 06 4219 4277. 
Sectie 04:  Bargeres, Bargermeer, Noordbarge. Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij fam. Rolfes. 
                  U kunt zich opgeven bij Greetje Gremmer, tel. 06 29371972. 
Secties 05, 06 en 07:  Emmen centrum-west en Westenesch, Emmen centrum: Klokkenslag, 
                                    Julianastraat, Molenstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Klepel, Kapelstraat, 
                                    Sterrekamp, Kerkhoflaan, Buitenweg. Woensdag 15 maart van 14.00 -  
                                      16.00 uur in de Ontmoetingsruimte. U kunt zich opgeven bij Diny Schonewille 
                                    tel. 06 2913 7859. 
Van harte hopen wij u op een van deze tijden te mogen begroeten! Namens de kerkenraad, Frea 
Hospers, tel. 06 3613 0625. 
 
VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL :  25 maart houden wij onze voorjaarsboekenmarkt in de 
ontmoetingsruimte van de Kapel van 8.00 tot 14.00 uur. Verdere informatie zie het kerkblad Op weg 
nummer 1 januari 2023. Vooraf zijn de rozijnenbollen a € 4.50 en de heerlijke gevulde koeken a € 5.50 
(verpakking 5 stuks) gebakken in het Veenpark te bestellen bij Reint Elling, tel 612500, e-mail 
rengelling@kpnmail.nl . Ook bij de uitgang van de Kapel liggen er intekenlijsten waarop u de 
rozijnenbollen en de gevulde koeken kunt bestellen, alvast bedankt. Op de boekenmarkt kunt u de 
bestelling afhalen, helaas geen verkoop van kniepertjes. Met vriendelijke groeten, John van Klinken, en 
Reint Elling, commissie boekenmarkt Kapel. 
 
ZWO PROJECT MERCY SHIPS :  Mercy Ships, een nieuw project van de ZWO wat we samen met u de 
komende tijd willen steunen. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met 
vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op 
een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een 
handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische 
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operaties en ontwikkelingsprojecten. Op dit moment hebben ze twee ziekenhuisschepen in de vaart, het 
grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in 
de armste landen in Afrika te helpen. Een schip is de beste manier om deze mensen te bereiken met de 
hulp die ze nodig hebben. De ZWO commissie en Mercy Ships hopen op uw steun. 
 
OPROEP :  Na vele jaren het voorzitterschap van het College van Diakenen met veel enthousiasme te 
hebben uitgevoerd, wil ik het stokje graag door geven, uiterlijk 1 juni a.s. Het College van diakenen is 
daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het College van diakenen bestaat uit vertegenwoordigers 
van de wijkdiaconieën, de secretaris, de penningmeester en de voorzitter. Er wordt één keer in de twee 
maanden vergaderd. Doel van deze bijeenkomsten is het elkaar op de hoogte houden en het 
ontwikkelen van activiteiten die Emmen-Breed georganiseerd kunnen worden. Het College van diakenen 
is verantwoordelijk voor het diaconale werk van de PG Emmen. De voorzitter heeft in dit boeiende werk 
een inspirerende en voortrekkende rol. Hij/zij vertegenwoordigt het College in de Algemene Kerkenraad 
en is tevens lid van het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Indien u interesse heeft kunt u met 
mij contact opnemen: Dick Wierenga, voorzitter College van Diakenen 0629005195 wierderk@gmail.com  
 
INZAMELEN VOOR DORCAS :  Kleding inzamelen voor Dorcas is op dit moment misschien wel 
belangrijker dan ooit. Door de oorlog in Oekraïne en de recente aardbevingen in Syrië en Turkije is er 
veel kleding en allerlei andere spullen nodig om de mensen daar te helpen. Ook Dorcas, als zeer actieve 
hulporganisatie, 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. 
 
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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