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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal.

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Ans van de Sande en Peter Stam
Diakenen Henk Tibben, Daan Kraan, Rinke van Veen, Anneke Geertsema, Wim van Haren, 

Hennie Kosse en Henk Dassen
Orgel Johan Gerkes
Koster Epko Haveman
Liederen Psalm 145: 1 en 5; Klein Gloria (Lied 195); Lied 281: 1 t/m 5; Lied 288; Psalm 32: 2; 

Liedboek ’73 Gezang 449: 3, 4, 5; Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b); 
Gedenken wij dankbaar (Tussentijds 157)
Tijdens het Avondmaal zingen we: Liedboek ’73 Gezang 436: 1, 2, 7; Liedboek ’73 
Gezang 360; Lied 632; U zij de glorie (Joh. de Heer 45). 
Slotlied: Lied 381: 6

Schriftlezing  Leviticus 16: 29-34; 1 Johannes 1: 5 - 2: 2
Collecten 1. werelddiaconaat; 2. pastoraat en eredienst, uitgang: onderhoud gebouwen
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Woltmeijer-Botma.

Dienst vanavond
Vanavond om 19:00 uur houden we een Dienst van Zegening en Voorbede. Een pastorale dienst, 
waarin voor wie dat wil gelegenheid is voor een persoonlijke voorbede of het ontvangen van een 
zegen. Voorgangers zijn ds. Elly Veldman-Potters en ds. Ron Koopmans. Muzikale medewerking 
verlenen Annemiek Wagenaar (dwarsfluit) en Annemargriet Duursema-Hopman (piano en orgel). 
Het thema van de dienst is: ‘Rust vinden’. Er zal een liturgieboekje zijn met daarin alle liederen.

Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd door Oene Overwijk en Caia Veldkamp.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Rosan Beekman en Tsjits 
Mondria. Thema: “Christus opent de boekrol.” Doel: De kinderen leren dat Christus zijn 
verlossingswerk helemaal kan afmaken. Toelichting: De kinderen zien om zich heen dat de wereld 
niet ideaal is. Ziekte, dood, geweld en armoede horen in Gods schepping niet thuis. We geloven dat 
Jezus op Pasen al deze verkeerde dingen heeft overwonnen. Toch zijn ze er nog? Wij kunnen zelf de 
oplossing niet brengen, hoe we ook ons best doen om goed te leven. En Jezus is in de hemel. 
Dit bijbelgedeelte vertelt dat Christus daar Koning is om zijn werk af te maken. Hij zal de boze 
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machten straffen en machteloos maken. Hij houdt de boekrol van de toekomst in zijn hand en doet 
wat gedaan moet worden. En Hij heeft daarvoor de macht, Hij alleen.

Volgende week zondag 21 oktober
hoopt voor te gaan drs. Bernie Wiegman. Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst en na afloop 
gezamenlijk koffiedrinken.
Het thema van de dienst is: Zing voor de heer een nieuw lied, halleluja.
Een dienst waarin liederen gezongen worden die het thema HALLELUJA benadrukken en het orgel 
extra aandacht krijgt.

Collecte aardbeving Sulawesi op 21 oktober
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben veel mensen het leven 
gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen 
van noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, 
dekens en medische hulp. Uw gebed en financiële steun zijn daarom hard nodig.
Het College van Diakenen heeft besloten de diaconale collecte van 21 oktober te bestemmen voor 
deze ramp en de opbrengst te verdubbelen. Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.
Diaconie Jozefkerk

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal in onze Jozefkerkgemeenschap is open: ieder die gelooft dat Jezus Heer is en 
die zich verbonden weet met de gemeente van Christus is welkom aan de Tafel van de Heer. 
Wij leggen dus geen grens bij belijdenis of doop.
We houden een lopende viering; u wordt naar voren genodigd door de ‘nodigers’. Aan hen kunt u 
melden wanneer u niet naar voren kunt komen en graag op uw plaats brood en wijn wilt ontvangen. 
Zij geven dit dan door aan de predikant.
In plaats van wijn kunt u ook druivensap ontvangen. Geeft u dit dan even aan bij de diakenen die de 
wijn bedienen.
We hopen op een waardige en bemoedigende viering.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Avond over pastoraat in de gemeente, in De Bron
dinsdag 20.00 uur: Middenkring bij Wilma Pol, De Wouden 69
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg)
donderdag 19.30 uur: Leeskring, in de Opstandingskerk

Adreswijziging
De heer J. Houtsma is verhuisd van de Arendshorst naar de ArendState.  Wij wensen hem van harte 
alle goeds toe in zijn nieuwe woning.

Aan de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk
Mijn familie en ik danken velen van onze kerkgemeenschap voor het meeleven betoond bij het 
overlijden van Victor Adriaan Dozy op 23 oktober j.l. Dit sterkt ons bij het verwerken van dit grote 
verlies. 
Fokje A. Dozy-Wijngaard



Oproep Ad-hoc koor

Ook dit jaar zal er weer een feestelijk ‘Festival of Lessons and Carols’ plaatsvinden in de katholieke 
kerk aan de Dr. Nassaulaan: zondag 16 december om 15:00 uur. Voorgangers zijn ds. Ron Koopmans, 
pastoor Koos Tolboom en ds. Esther Struikmans. Aan deze bijzondere kerkdienst met het oog op Kerst
wordt muzikale medewerking verleend door een ad-hoc koor van protestantse gemeenteleden en 
katholieke parochianen, en door één of meer musici of solisten. Voor het ad-hoc koor is nog enige 
aanvulling nodig, met name bij de sopranen (en tenoren), maar ook andere stemsoorten zijn welkom. 
De repetities zijn op 6 donderdagavonden en, daaraan voorafgaand: éénmaal op zaterdagochtend, 
3 november. Informatie en aanmelding bij g.nolden@ziggo.nl telefoon 0592-414567.
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