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----------------------------------------------------------------------------------------------------Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk
Vanmorgen een dienst in de serie: ‘Bizarre Bijbelverhalen’.
Voorganger
Organist
Ouderling
Diakenen
Koster
Schriftlezing
Liederen
Oppasdienst
Kindernevendienst
Collecten

: ds. Ron Koopmans
: Johan Gerkes
: Hans van Selst
: Wim van Haren, Gerda Zwama en Annet Kiers
: Ramon Troost
: Marcus 5: 21-43
: Psalm 30: 1 en 5; Klein Gloria (Lied 195); Psalm 119: 4 en 6;
Wij zijn bij U gekomen; Lied 855 (melodie: Zolang er mensen zijn op
aarde, 488A Liedboek ’73); Lied 939; Lied 938; Lied 834.
: Frank de Graaf en Lydia Bakker
: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Gisela Götz
: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Lindenhovius-Zijderveld.
Volgende week zondag 30 juli
is de eerste in de reeks zomerdiensten. We vieren de dienst samen met de Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten. Voorganger is ds. H. te Winkel uit Emmen. Na afloop van de dienst
drinken we samen koffie.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk)
donderdag
13.30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk
zaterdag
13.30-16 uur: Openstelling Jozefkerk en Mariakerk
Fietsen vanaf de Jozefkerk
Komende donderdag 27 juli om 13.30 uur gaan we weer fietsen vanaf de Jozefkerk.
Het fietsen is voor iedereen mogelijk, we houden rekening met de snelheid en de afstand,
zodat ook de deelnemers zonder fiets met trapondersteuning mee kunnen gaan.
Op donderdag 3 augustus kan er meegefietst worden met de Boerenfietstocht (ca. 35 km).
Dan is de start om 9.30 uur vanaf de Jozefkerk.
Voor beide dagen geldt: Fijn als U meedoet; ook vakantiegangers zijn welkom!
Informatie bij de heer Gruppen; tel.0592-316845.

Tentoonstelling Reformatie: gastheren/gastvrouwen gezocht.
De werkgroep 500naLuther organiseert in de Jozefkerk van 6-20 augustus de tentoonstelling over
de Reformatie in Groningen in Drenthe. Op 5 augustus om 14.30 uur is de opening in de Jozefkerk
met een lezing door Jochem Abbes over de Reformatie in Drenthe. Vrije toegang. U bent van harte
welkom! Voor de tentoonstelling zoeken we gastheren en gastvrouwen die in tweetallen de
bezoekers welkom heten in de hal en kerkzaal. U kunt zich opgeven voor dinsdag 8 augustus t/m
zaterdag 19 augustus van 11.00-13.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Op maandag 14 augustus is de
kerk niet open. De meeste werkgroepleden zijn in deze weken op vakantie. Daarom vragen we u
als gemeenteleden om uw medewerking, ook voor het oppassen op gebouw en goederen.
Aanmelden kan bij Jenny Kloosterhuis, via mail anne201@live.nl of T 06 2845 4638. Opgave kan
tot zaterdag 29 juli, graag met vermelding of u in het bezit bent van BHV- of EHBO-diploma.
Al vast hartelijk dank voor uw medewerking.
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.
STARTZONDAG 17 SEPTEMBER
Het lopende kerkelijke seizoen is nog niet eens afgelopen, maar toch roepen wij u op de ZONDAG
17 SEPTEMEBER in de agenda te zetten, want dan vieren wij de STARTZONDAG. Samen de
schouders onder het nieuwe kerkelijke jaar! Na de kerkdienst is er uiteraard koffie met cake.
Daarna zijn er een reeks activiteiten tot ongeveer 13.15 uur. Aan de orde komen de geschiedenis
van de Jozefkerk, een bijbelquiz, een historische stadswandeling en bezoek aan de klokkentoren
en de geheimzinnige ruimtes boven de kerkzaal. Voor de 4-tot-12 jarigen en de tieners en andere
liefhebbers zijn er activiteiten in het Asser Bos. Wij sluiten de Startzondag af met een gezamenlijke
maaltijd. Hiervoor kunt u zich nu al opgeven, door het strookje onderaan de zondagsbrief in te
vullen en deze in de bus in de hal te deponeren. Wij zullen u via de zondagsbrief regelmatig op de
hoogte houden,
MAAR NOTEER 17 SEPTEMEBER IN UW AGENDA!!

—

✁— ✁— ✁— ✁— ✁— ✁— ✁— ✁— ✁—
✁— ✁— ✁— ✁
Ja, ik/wij geven ons op voor de lunch van startzondag 17 september
Naam:
Aantal Volwassenen:
Aantal Kinderen:
Dieet wensen : Nee / Ja; welke …………………….
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