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----------------------------------------------------------------------------------------------------Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk
Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, zondag ‘Laetare’, naar Jesaja 66: 10:
‘verheugt u met Jeruzalem’.
Vanmorgen de tweede dienst in het kader van ‘Jonge Kerk’.
Thema van de dienst is: ‘Wat betekent het kruis?’
Voorganger
: ds. Ron Koopmans
Muziek
: Muziekgroep; Johan Timmer, piano; Johan Gerkes, orgel.
Gesproken woord : Gisela Götz, Ellen Timmer, Marjolijn Schurer
Koster
Ouderling
Diakenen

: Marcus Kramer
: Peter Stam
: Henk Dassen, Annet Kiers en Rinke van Veen

Lezingen

: Lucas 23: 33-46 en Johannes 19: 25-30

Liederen voor de dienst: Op die heuvel daarginds (JdHeer 836: 1 en 3);
Zie hoe Jezus daar loopt (Opw. 614)
Liederen in de dienst : Psalm 122: 1 en 3 (tekst Geref. kerkboek); Heer ik kom tot U
(Opw. 488); Heer, wijs mij uw weg (Opw. 687); Genade zo oneindig
groot (Opw. 428); Wij gaan voor even uit elkaar; Lied 547: 1, 2, 3;
Zo lief had God de Vader ons (Opw. 509); Lied 578: 1, 2, 4, 6;
Lied 575: 1 en 6.
Oppasdienst : Anneke Overwijk en Claudia Ismaïl-Overwijk
Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Sandra van Haaren en
Karin de Leth
Bijbeltekst: Johannes 6:4-15. Thema: Ik geef je eten.
God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag.
Een jongen met vijf broden en twee vissen speelt een belangrijke rol: Jezus noemt wat de jongen
bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen.
Collecten

: drie rondgangen in de dienst:
1. 40 dagenactie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Collecte 40dagentijd: "Kerken Almere runnen sociale supermarkt".
Een vernieuwende aanpak om armoede effectief te bestrijden is opgezet in Almere. Zo heeft de
diaconie het voedselloket omgebouwd naar een 'sociale supermarkt'. In plaats van een standaard
voedselpakket kunnen klanten met een pasje zelf voedsel uitzoeken en 'kopen'. De collecte van
vandaag staat in het teken van deze actie.
Namens ZWO stedelijk, Daan Kraan.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Bisschop.

Koffiedrinken
Vanmorgen drinken we na afloop van de dienst koffie/thee/fris in de kerkzaal. Een mooie
gelegenheid tot verdere ontmoeting!
Dienst Biddag 14 maart
As. woensdag 14 maart is er ’s avonds om half acht een dienst in de Jozefkerk in het kader van
Biddag voor gewas en arbeid. Goed om samen te komen en stil te staan bij het werk dat ons
wacht en om Gods onmisbare Zegen daarover te bidden. De lezingen zijn Prediker 3: 1-13 en
Marcus 4: 1-9. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Neemt u wel uw Liedboek mee?
Volgende week zondag 18 maart
is het de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, zondag ‘Judica’, verschaf mij recht! De lezingen zijn
Jeremia 31: 31-34 en Johannes 12: 20-33. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Voor de dienst is er voedselbank-inzameling,
tijdens de dienst is er ook Tienerdienst, en na afloop drinken we samen koffie, thee of fris.
Voedselbank
Zondag 18 maart vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de
Jozefkerk. Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen.
In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de
goederen kunnen worden afgegeven.
Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie,
thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn.
Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!
Activiteiten in de wijkgemeente:
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
woensdag
19.30 uur: Dienst Biddag voor gewas en arbeid
donderdag
19.30 uur: Leeskring (hoofdstuk 13 e.v.)
De Vaartvakantieweek
Van 30 juni tot 7 juli is er weer een Vaartvakantieweek in Doorn.
Mocht u niet zo gemakkelijk meer op vakantie gaan of rolstoelgebonden en oudere zijn, dan is dit
misschien iets voor u.
Wilt u meer weten en belangstelling hebben, neem dan contact op met Hennie Kosse,
tel. 0592-351358.

