Voorganger:
ds. Jumelet (Erica)
Organist:
dhr. Bruinewoud
Ouderling van dienst
mevr. Schonewille
Diaken van dienst:
dhr. Stevens
Begroeting bij de ingang door:
Gretha Baron-Nijboer
Kerkrentmeester:
dhr. Grit
Koster:
mevr. Grit
Zang:
Lieneke van Eijkelenburg (Musselkanaal)
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 6 NOVEMBER 2022
ORDE VAN DE DIENST :
Orgelspel.
Welkom door ouderling.
*
Openingslied: Lied 84: 1, 4 (staande zingen)
Stil gebed-bemoediging en groet.
Lieneke van Eijkelenburg zingt: Houd mij dicht bij U;
Heer, U doorgrondt en kent mij.
Gebed en leefregel.
*
Zingen: Lied 286: 1, 2, 3
Gebed.
Lieneke van Eijkelenburg zingt: Toch dichtbij;
Liefde was het, onuitputt’lijk.
SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 121; en Marcus 8 : 22 t/m 26 (NBV).
*
Zingen: Lied 422: 1, 2, 3
Prediking.
*
Zingen: Lied 825: 1, 4, 5
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
Lieneke van Eijkelenburg zingt: Een toekomst vol van hoop;
Ik zal er zijn.
*
Slotlied 416: 1 (staande)
Zegen.
*
Als Amen: NLB 431c (staande).
-------------------BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de
fam. Booi, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
13 nov - 10:00 uur - dhr. A. Weemstra (Vries);
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
.
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NBG LEESROOSTER
Zondag
6 nov
Maandag
7 nov
Dinsdag
8 nov
Woensdag 9 nov
Donderdag 10 nov
Vrijdag
11 nov
Zaterdag
12 nov

KOMENDE WEEK :
2 Koningen 8:1-6
2 Koningen 8:7-15
2 Koningen 8:16-29
2 Koningen 9:1-13
2 Koningen 9:14-29
2 Koningen 9:30-37
Lucas 20:20-26

Met terugwerkende kracht
Zelfvervullende profetie?
Familiebanden
Een ‘schone’ lei
Nabot gewroken
Gekapt
De mond gesnoerd

COLLECTES :
Zondag 13 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 tweede hoofdstuk in de
Ontmoetingsruimte op dinsdagmiddag 8 november van 15.30-16.30 uur. Een ieder van harte
welkom.
MEDEDELING VAN DE KERKENRAAD : Op 13 november zou ds. Gerda van Vliet onze dienst leiden,
maar dat kan niet doorgaan. Voor die zondag heeft onze preekvoorziener dhr. A. Weemstra uit Vries
bereid gevonden om in onze dienst voor te gaan. Tevens zal in die dienst onze pastorale medewerkster
mevr. Gerry de Vries ingewijd worden en zal de gemeente haar de zegen toezingen. Voor degenen die
Gerry nog niet hebben ontmoet, een gelegenheid om kennis met haar te maken.
KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van 8.00 tot 10.30 uur is er in het kleine zaaltje achter
de ontmoetingsruimte verkoop van boeken, Lp’s, Cd’s, Dvd’s en legpuzzels. 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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