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L I T U R G I E  
 

6e zomerdienst Kapel/Ichthus 
Thema:  Psalmen als bron 
op  16 augustus 2020  om  10:00 uur  in de Kapel. 
Voorganger:      ds. Janneke de Valk-Boerma   
Organist:    dhr. Reint Elling             
Bediening geluidsopnames:  dhr. Wolter Timmer 
 
Bij deze dienst:  Dit is de laatste zondag van de zomerdiensten, 
waarin het thema is: ‘psalmen als bron’. De ene keer is een psalm 
bron van hoop, dan weer houdt hij mij een spiegel voor. We hebben 
nu 5 keer gekeken hoe psalmen kunnen inspireren, waar ze een 
bron van kunnen zijn. Vanochtend staan we stil bij Psalm 27. De 
Heer is mijn licht en mijn heil. Een bron van veiligheid. 
 
Vooraf orgelspel. 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
                      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
                      die trouw houdt tot in eeuwigheid 
                      EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 
Aanvangslied: Dit is een morgen als ooit de eerste Lied 216: 1,2, 3   
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2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
    vochtige gaarde, geurig als toen. 
    Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
    al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
                                  3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
                                    licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
                                    Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
                                    dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Welkom en afkondigingen.  
 
Inleidend woord. 
Lied van de zondag: Zing voor de Heer een nieuw gezang  
                                    Lied 655: 1,3 en 4 

 
3. Een lied van uw verwondering 
    dat nòg uw naam niet onderging, 
    maar weer opnieuw geboren is 
    uit water en uit duisternis. 
                                               4. De hand van God doet in de tijd 
                                                tekenen van gerechtigheid. 
                                                De Geest des Heren vuurt ons aan 
                                                de heilige tekens te verstaan. 
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Kyriëgebed. 
 
Aansluitend hierop luisteren we naar: Kyrie eleison lied 301k  
 
Loflied: Heb dank, o God van alle leven Lied 315: 1 en 2   

 
2. En of een mens al diep verloren 
    en ver van U verzworven is, 
    Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
    vernieuwd door uw getuigenis. 
    Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
    heeft uit het graf ons opgericht, 
    doet ons in vrijheid ademhalen 
    en leven voor uw aangezicht. 
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Gebed om het licht van Gods Geest. 
 
Schriftlezing: Psalm 27: 1-6 
 
 
Luisteren naar: De Heer is mijn licht en mijn heil  
                           Psalm 27 b : 1, 2 en 4  
Voorzang: 
1. De Heer is mijn licht en mijn heil:  
wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:  
voor wie zou ik beducht zijn?          

         Refrein: 
                                                  De Heer is mijn licht en mijn heil: 
                                                  wie zou ik dan vrezen? 
Voorzang: 
2. Dat ene vroeg ik van de Heer, 
    Dat is al mijn verlangen: 
    Daar te zijn in het huis van de heer, 
    Al de dagen mijns levens.  Refrein: 
Voorzang: 
4. Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
    Geef mij genadig uw antwoord. 
    Gij zegt- en mijn hart spreekt het na: 
    “zoek mijn aanschijn.” 
    Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Refrein: 
 
 
Schriftlezing:  Psalm 27: 7-14 
 
Meditatie. 
 
Luisteren naar 'Cantique de Jean Racine' van Gabriel Faure, 
gezongen op de woorden van Psalm 27 
 
Dankgebed en voorbeden. 
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Slotlied: Wonen overal nergens thuis  Lied 419: 1,2 en 3    

 
2. Wonen overal even thuis 
    handel en wandel en huis na huis 
    loven en bieden op waarheid en waan 
    wagen en winnen en verder gaan 
    mensen veel geluk. 
 
3. Wonen overal bijna thuis 
    aarde mijn hemel mijn vadershuis 
    stijgende sterren de lach van de maan 
    mensen die dromend een stem verstaan 
    mensen veel geluk. 
  
Zegen. 
 
Orgelspel. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                      
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ZIEKEN :  Mevr. Oosting, Wilhelminastrrat 94 r is opgenomen in 
zorgcentrum Weidesteyn, dr. Amsfoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 
Verdere gegevens over wel/geen schouderoperatie is nog niet 
bekend. Wij wensen mevr. Oosting veel kracht en sterkte toe in 
Hoogeveen. Hopelijk zien wij haar spoedig weer terug in Emmen. 
Mevr. Mennik-Veenstra, Molenstraat 3 is voor onderzoek opge-
nomen in het Scheperziekenhuis, Oost 3 kamer 31. Wij wensen 
haar ook veel kracht en sterkte toe voor de komende dagen. 
 
BERICHT VAN OVERLIJDEN :  Wij ontvingen bericht, dat op 24 juli 
jl. is overleden dhr. A. (Albertus) van Dijk, in de leeftijd van 88 jaar. 
Hij woonde Kerkpad 21 in Emmen. Zijn begrafenis heeft inmiddels 
in beperkte kring plaatsgevonden.  
Op zaterdag 8 aug. is dhr. R. (Roelof) Jeuring onverwacht 
overleden, tijdens een opname in het ziekenhuis. A.s. vrijdag om 
10.30 uur is de Afscheidsdienst in beperkte kring in de Kapel, geleid 
door Mevr. Johanna Keim-de Wit, waarna crematie volgt aan de 
Meerdijk. Er is geen condoleance vooraf in de Kapel. Moge de Here 
God de families sterken met dit verlies. 
 
BLOEMEN :  Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke 
groet van de gemeente naar dhr. H. Boonstra, Jan Mensinghstr. 7, 
7854 PB Aalden. 
 
LEESROOSTER KOMENDE WEEK :  3e kolom - rooster Nederlands 
Bijbelgenootschap; 4e kolom - Taizé. 

Zondag  9 aug Psalm 29 Mattheus 14: 22-33 

Maandag 10 aug Exodus 26: 1-14 Jeremia 7: 21-24 

Dinsdag 11 aug Exodus 26: 15-37 Mattheus 10: 37-42 

Woensdag 12 aug Exodus 27: 1-8 Jeremia 32: 37-41 

Donderdag 13 aug Exodus 27: 9-21 Kolosenzen 3: 12-17 

Vrijdag 14 aug Psalm 45: 1-8 Jesaja 44: 21-23 

Zaterdag 15 aug Psalm 45: 9-18 Lucas 1: 39-45 

Zondag 16 aug Exodus 28: 1-14 Mattheus 15: 21-28 
 

COLLECTES :  Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de 
collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor “goede doelen”. 
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Door het vervallen van de ere diensten in de kerk, vervalt ook de 
mogelijkheid van collecteren. Dit betekend dat er minder inkomsten 
zijn voor de eigen kerk maar ook dat er inkomsten wegvallen voor 
de “goede doelen”. Daarom is het mogelijk gemaakt om door 
middel van een bankover-schrijving te doneren. Wekelijks zullen 
daarom op de zondag brief de doelen aangegeven worden, evenals 
het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een 
evenredige verdeling over de doelen zorg dragen. Het 
rekeningnummer is NL15RABO0114535736  t.n.v. PGE en onder 
vermelding van collectes. 
 
COLLECTE 16 AUGUSTUS :  1e collecte is voor Kerk in Actie. 
Rwanda-Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. De Presby-
teriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, 
armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt de 
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek 
in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun 
dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen 
ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook 
trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe 
landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen 
verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide 
organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om 
met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hulp en 
verzoening in Rwanda. 
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
 
VAKANTIE :  Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 16 
augustus heb ik twee weken zomervakantie. Voor dringende zaken 
kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. M. Gremmer, of de 
scriba, dhr. R. Stevens. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma. 
 

BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  Dinsdag 18 en 25 augustus, en 
daarna in september is er weer Bijbellezen op de middag. We lezen 
de verhalen over Abraham uit het boek Genesis. We beginnen in 
hoofdstuk 12. Er is ruimte voor maximaal tien personen. Mocht er 
meer belangstelling zijn dan is meerdere groepen eventueel een 
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optie U kunt zich vooraf opgeven, liefst per mail 
robwijnsma@gmail.com, of telefonisch (vanwege mijn vakantie 
alleen maandag 17 augustus) 0528-351065. Er gelden de inmiddels 
gebruikelijke patronen: Bij binnenkomst handen ontsmetten. We 
houden anderhalve meter afstand. Daarom zitten we in de 
ontmoetingsruimte, staan de tafels in een kring en zit er één 
persoon aan een tafel. Vooral bij binnenkomen en weggaan is het 
belangrijk afstand te houden. En wie verkoudheidsklachten heeft 
blijft natuurlijk thuis, ook wie zich al had opgegeven. 
 
DIENSTEN IN DE KAPEL :  A.s. zondag is al weer de laatste  
gezamenlijke Zomerdienst met Ichthus. Enige tijd geleden hebben 
we u al een keer laten weten, dat we vooralsnog verder gaan met 
de online-diensten. Deze diensten werden gehouden zonder 
toehoorders en zang. Dat gaat veranderen. Als alles goed gaat 
gaan we vanaf zondag 23 augustus ook weer kerkgangers toelaten. 
Natuurlijk beperkt en met handhaving van de door de overheid 
gestelde regels om besmetting met het Corona-virus te voorkomen. 
Dat betekent in elk geval, dat men zich o.a. moet aanmelden en in 
de kerk de aanwijzingen van de coördinatoren moet opvolgen. De 
plaatsen zullen worden aangewezen en zingen zal niet mogelijk 
zijn. De volgende week hopen we de instructies nog eens duidelijk 
weer te geven. Er wordt gewerkt aan een klein koortje van max. 5 
personen, die de liederen in de dienst zullen gaan zingen. Hoewel 
andere gemeenten al eerder met dergelijke diensten zijn begonnen, 
heeft de kerkenraad steeds uiterste voorzichtigheid betracht. 
Daarom ook nu pas deze aanpak om geen risico’s te nemen. 
Aanmelden voor deze dienst bij onze scriba Rinus Stevens kan 
telefonisch op vrijdag 21 augustus tussen: 10.00 en 12.00 uur, 
tel. 06 525 91 525. Of ook per mail: scriba@kapelemmen.nl, met 
vermelding: kerkdienst 23 augustus. 
 

MUZIKALE KLANKEN KAPEL :  Zondagavond 30 augustus zal er 
weer een muzikaal programma in de kapel worden gehouden van 
19.00 - 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door Marc 
Bruinewoud met zang, piano en accordeon, Reint Elling bespeelt 
het orgel. Bezoekers zijn van harte welkom (wel bij binnenkomst 

mailto:robwijnsma@gmail.com
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enige aanwijzingen). Samenzang is helaas nog niet toegestaan. Het 
programma is ook te beluisteren via kerkomroep.nl en kerktelefoon. 
Marc Bruinewoud (predikant in opleiding) zal deze avond 
presenteren. Samen proberen wij er een mooi programma van te 
maken. Voor informatie kunt u bellen met Reint, tel. 612500. Wij 
wensen u alvast veel luisterplezier. Met een vriendelijke muzikale 
groet van Marc en Reint. 

 

WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE KOSTER :  Henk en Reintje Lanting 
hebben aangegeven graag te willen stoppen als koster echtpaar. 
Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het kosterschap op zich 
willen nemen. Als koster heb je 1 keer per 5 weken dienst op 
zondag. Er zijn, buiten deze dienst, geen andere werkzaamheden 
aan verbonden. Heeft u interesse en wilt u wel meer informatie bel 
dan met Henk Renting, tel. 0591-630818 of 0651156730. 
 

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, tel. 0591-627222, e-mail: 
minka.koops@planet.nl. 
 

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN 
DEZE ZONDAG ! 
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