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                Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

Voorganger:   ds. Ron Koopmans
Ouderling:      Peter Stam
Diakenen:       Wim van Haren, Annet Kiers en Daan Kraan
Organist:        Johan Gerkes en het Jozefkoor 
Koster:            Marcus Kramer 

Lezingen:        2 Koningen 4: 18-21 en Marcus 1: 29-39
Liederen:         Psalm 136: 1, 2, 3, 13; Klein Gloria; Lied 217 (met Jozefkoor); Wij zijn bij U      
                       gekomen; Psalm 142: 1, 2, 6, 7; Lied 534; Lied 939 (met Jozefkoor); Lied 425. 

Collecten:        1. werelddiaconaat; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen:   gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Van Rhee-Doorten.  
                                        
Oppasdienst:  is er voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Oene Overwijk en Frank de Graaf.

Kindernevendienst: voor de basschool-leeftijd. Leiding: Gea van Heuveln en Johan Kuiper.
Bijbeltekst: Marcus 1:29-39
Thema: Beterschap. Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke 
schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het ‘goede 
nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt 
voorstellen. Ok wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk
gebaar. Daar wordt de wereld beter van!

Volgende week zondag 11 februari
zijn er twee diensten. ’s Morgens om 10 uur vieren we de eerste van drie kerkdiensten in het kader 
van ‘Jonge Kerk’. Diensten met een wat ontspannener manier van omgang met/in de liturgie, meer 
medewerking van gemeenteleden, prediking rondom een herkenbaar thema, en afwisseling in de 
muziek: meer Opwekking etc. Deze keer is het ook een Doopdienst: gedoopt wordt Fleur 
Elisabeth, dochtertje van Marten Kloeze en Nienke Gaasbeek. Muzikale begeleiding van de liederen 
door de muziekgroep, pianist Johan Timmer en organist Johan Gerkes. De lezingen zijn Psalm 103: 
1-8 en Filippenzen 4: 4-7.Thema van de dienst is: Dankbaarheid. Voorganger is ds. Ron 
Koopmans. Er is zingen voor de dienst, en na afloop van de dienst drinken we koffie/thee in de 
kerkzaal.
’s Avonds om 19 uur is er een Zangdienst, met als voorganger mw. ds. Anita Akkerman. Het koor 
‘Resin’ uit Hooghalen onder leiding van Marianne Bakker verleent medewerking aan de dienst. 
Thema van de dienst is: Olie voor onderweg.
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Vrije collecte 
Van 21 januari voor Kika en Save the Childeren heeft € 173,47 opgebracht.

Koffiedrinken
Vanmorgen is er weer gelegenheid om na afloop van de dienst elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie of thee, of een glas fris. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de 
achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Moderamen
dinsdag 19.30 uur: Diaconie
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk)
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloopochtend
vrijdag 19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:

Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.

O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.

Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor. 


