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G O E D E M O R G E N , H AR T E L I J K W E L KO M I N D E J OZ E F K E R K !
Vanmorgen vieren we Epifanie, de Verschijning van de Heer. Het is de zondag na Driekoningen.
In de dienst wordt de Heilige Doop bediend. Ook verwelkomen we een nieuwe kerkrentmeester.
Thema van de dienst: ‘Het grootste geschenk’.
Voorganger:
ds. Ron Koopmans
Ouderling:
Ernst Lutgert
Diakenen:
Wim van Haren, Annet Kiers, Hennie Kosse
Koster:
Marcus.
Muziek:
organist Johan Gerkes en het Jozefkoor
Lezingen:
Jesaja 60: 1-6 en Mattheüs 2: 1-12
Liederen voor de dienst: Lied 919: 1, 2, 4; Wees mijn verlangen (Opw. 520)
Liederen in de dienst: Psalm 8: 1 en 2; Klein Gloria (195); Aan U, Vader, alle glorie (mel. Lied 103c); Een parel in
Gods hand; Abba Vader (Opw. 136); Lied 518: 1; Kom tot ons, o langverwachte (met
Jozefkoor); Ik kniel aan uwe kribbe neer (Gezang 141 Liedboek ’73); Lied 500: 1, 3, 5 (met
Jozefkoor).
Collecten:
drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst;
uitgang: onderhoud gebouwen
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Westerkamp.
Oppasdienst: is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Mirjam van Wijk en Paula Kraan.
Kindernevendienst.
Voor kinderen van de basisschool. Leiding: Yvonne Oosterhuis en Gea Heuveln
Bijbeltekst: Mattheüs 2:1-12. Thema: Verrassing! De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het kindje Jezus,
waarmee ze aangeven wat voor kind dit is. Het thema ?verrassing? van deze week verwijst niet alleen naar het
moment dat je iemand een cadeau geeft, maar ook naar het verrassende aspect van Jezus? geboorte.
Tienerdienst
Vanmorgen is er Tienerdienst voor jongeren van 12 t/m 15 jaar, in de bovenzaal. Thema is: ‘Trouw op de proef’.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij 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!
Dopeling.
Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Madeleine Feline Isadore, dochter van Olaf en Sandra van den
Akker, en zusje van Avalon, Célèste en Loraine.
Kerkrentmeester
De kerkrentmeester die we vanmorgen verwelkomen is Douwe de Beer. Hij zal vooral verantwoordelijk zijn voor de
wijkkas, de financiën van de wijkgemeente. Hij is de opvolger van Jan Nijland, die dit werk vele jaren met grote
trouw en nauwgezetheid heeft verricht. Wij danken Jan van harte voor zijn inzet en toewijding, en wensen Douwe
Gods zegen toe op het vervullen van zijn kerkelijke arbeid.

Volgende week zondag 14 januari vieren we het Heilig Avondmaal. De Schriftlezingen zijn: Jesaja 62: 4-5 en
Johannes 2: 1-11, de bruiloft te Kana. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Moderamen
dinsdag
19.30 uur: Diaconie
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
donderdag
10.00 uur: Koffie-inloop
donderdag
19.30 uur: Leeskring (hoofdstuk 7 en volgende)
vrijdag
19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
Gelukwensen
Wij wensen van harte geluk de heer en mevr. Ploeg-Posthuma . Zij zijn vandaag
(7 januari) 65 jaar getrouwd. Een dag om dankbaar te gedenken en te vieren! Wij wensen hen een mooie dag toe en
bidden om Gods zegen op hun verdere levensweg samen.
Gezocht: vrijwilligers voor het bedienen van een camera en presentatoren
Misschien heeft u het al gehoord, maar in de loop van februari worden de kerkdiensten opgenomen in beeld en
geluid. Voor het verzorgen van deze opnamen zoeken we onder u vrijwilligers. Zo zoeken we bij voorkeur jonge
gemeenteleden die de camera’s willen bedienen en presentatoren die ons de teksten op de schermen in de kerk
laten zien, zodat we op het juiste moment de aangekondigde liederen gaan inzetten. Geen onbelangrijke taken, en
enkelen onder u hebben zich hiervoor al opgegeven, maar hoe meer gemeenteleden zich deze taken eigen maken
hoe ruimer we een ieder kunnen inroosteren. Lijkt het iets voor u of jou? Meld je dan aan bij Jacko Duker, tel. 0624398155 of email Jacko@iduker.nl. En uiteraard zorgen we voor een gedegen opleiding en begeleiding! Namens
het voorbereidingsteam.

