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Goedemorgen hartelijk welkom in de Jozefkerk
Het is Israëlzondag
Er is samenzang van drie liederen voor de dienst; twee liederen daarvan staan op het Liedblad.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Muziek
Koster

ds. Ron Koopmans.
Erwin Kremer.
Anneke Geertsema, Henk Tibben en Henk Dassen.
Johan Gerkes, orgel en het Jozefkoor.
Epko Haveman.

Lied vd dienst

Er is een stad voor vriend en vreemde; Gij die gelooft, verheugt u samen (Gezang 314
Liedboek ’73: 1, 3, 4); Psalm 122

Liederen

Psalm 78: 1 en 2; Klein Gloria (195); Lied 212 (met Jozefkoor); Wij zijn bij U gekomen;
Psalm 25: 2 en 4; Lied 968: 1 en 2; Lied 967; Lied 750: 1, 2, 8.

Schriftlezingen Filippenzen 2: 1-11 en Johannes 17: 6-12.
Collecten

1e: diaconie; 2e: pastoraat & eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

Oppasdienst

is er voor de kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.

Nevendienst

kinderen (basisschool) wordt verzorgd door Oene Overwijk en Claudia Ismail.

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Pastoor-Scholten.

Volgende week zondag lezen we verder uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2 vers 12-18. We
vieren het Heilig Avondmaal, en beleven zo Christus’ aanwezigheid in de gemeente en in ons hart.
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 (de heer F. Folkerts)
donderdag
10.00 uur: Ochtendbijbelkring, eerste bijeenkomst
donderdag
19.30 uur: Sing In
Nooduitgangen
De nooduitgangen aan de Collardslaankant en de Kerkstraatzijde worden weer regelmatig geblokkeerd door
fietsen, die een snelle doorgang verhinderen. We gaan ervan uit, dat ook u onze gezamenlijke veiligheid wilt
bevorderen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Kosters en Kerkrentmeesters Jozefkerk.
1517 - 500naLuther - 2017: Luisteren en meezingen - Geneefse Psalmen
Op vrijdag 13 oktober a.s. organiseert de werkgroep 500naLuther in De Kandelaar, Oude Molenstraat 20,
om 20:00 uur een avond over de Geneefse Psalmen. Deze avond is een vervolg op de Psalmenavond in het
voorjaar in het Lichtpunt. Toen ging het over nieuwe en hedendaagse berijmingen. Op deze avond zal ds.
Peter van de Peppel vertellen over de geschiedenis van de psalmen van Genève. Het zal gaan over drie

Nederlandse psalmberijmingen, de souterliedekens, en nog veel meer. Maar er kan ook geluisterd worden
naar psalmfragmenten en meegezongen met de verschillende manieren waarop de protestantse psalmen
worden en werden gezongen. Dick Sanderman, stadsorganist van Rijssen, zal improvisaties spelen en
samenzang begeleiden. Zo zullen we ontdekken dat psalmen liederen zijn waar het geloofshart in klopt met
al zijn emoties, vragen en overtuigingen.
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.

