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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

Voorganger ds. Ron Koopmans

Ouderling Oene Overwijk

Diakenen Gerda Zwama, Henny Kosse, Oene Overwijk

Muziek organist Jenny Kloosterhuis 

Koster Dennis Bouwmeester

Liederen Psalm 84: 1 en 2; Klein Gloria (NLB 195); NLB 413; NLB 288; NLB 904; NLB 906: 1 en 8; 

NLB 908: 1, 5, 6; NLB 425.

Lezingen: 1 Samuël 1: 1-20; Lucas 10: 38-42

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Staas-Schoonbeek.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Rianne Hoekstra en Stoyanka Kirova.

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Marjolijn en Johan Schurer.
Bijbeltekst: Lucas 10: 38-42  Thema:  Jezus bij Martha en Maria.

Toelichting Maria en Marta zijn twee zussen die in één huis wonen. Ze geloven beiden in Jezus en willen dat 
laten zien aan Hem. Maar ze zijn erg verschillend. In het bijbelverhaal van vandaag zien we dat Marta bezig is 
met zorgen: eten klaarmaken, slaapplekken in orde maken, enz. Maria zit vol aandacht te luisteren naar de 
woorden van Jezus. Marta verwijt Maria dat zij haar niet helpt. Jezus zegt dat dat niet terecht is. Goed zorgen 
voor Jezus en luisteren naar zijn woorden over God zijn beide belangrijk. Soms moet je het ene doen, soms het 
andere. Maar je kunt Jezus pas dienen als je goed naar Hem hebt geluisterd. Daarom moet je daar tijd voor 
maken.

Koffiedrinken
Vanmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie 
of thee, of een bekertje fris. Dit wordt geschonken in de hal. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 28 juli
is de Jozefkerk gesloten in het kader van de zomerdienstregeling. U bent dan van harte welkom in een van de 
andere kerken van de Protestantse Gemeente.

De zondag daarna, 4 augustus
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De Schriftlezing is uit Ruth 1, als begin van een korte serie preken uit het
boek Ruth. Voor de dienst is er samenzang, en na afloop is er koffiedrinken.

Middagpauzedienst
Ook as. woensdag 24 juli is er weer Middagpauzedienst in de Bethelkerk aan de Groningerstraat. De dienst 
begint om 12.30 uur en na afloop is er koffie en thee. Voorganger is ds. R. Koopmans.



Open Kerk
Onder het motto ‘Op bezoek bij Jozef en Maria’ zijn ook deze zomer de Jozefkerk en de Mariakerk op een aantal
zaterdagmiddagen geopend, van 13.30-16.00 uur. Ook zaterdag 27 juli. U bent van harte welkom!

Bedankt!
Blij verrast was ik met de bloemen die ik zondag jl. uit de kerk heb ontvangen. Ze zijn prachtig. Heel veel dank 
hiervoor. Met een hartelijke groet aan u allemaal, Aly Kuilman-Nowee
 
Startzondag 15 september
Als de zomer bijna voorbij is, op zondag 15 september, gaan we een start maken met het nieuwe seizoen.
Zoals we gewend zijn doen we dat met een dienst én met allerlei activiteiten. Het formulier om je daarvoor op 
te geven zal binnenkort uitgedeeld worden.
Maar…we hebben helpende handen nodig. Vind je het leuk om op de kleintjes te passen of wil je een groepje 
wat grotere kinderen begeleiden?
Misschien spreekt koffie schenken of soep koken je meer aan? Ook als je het leuk vindt om een cake te bakken 
of met iets anders wilt helpen kun je dat doorgeven aan bij Grietje van Selst. 
Mail naar grietjevanselst@gmail.com of bel 06 3747 37 66.

Fietsen vanaf de Jozefkerk
Donderdag 8 augustus doen we mee aan de boerenfietstocht. De start is om 9.00 uur vanaf de Jozefkerk. 
Gasten zijn van harte welkom. Inlichtingen bij de heer Gruppen, tel. 0592 316 845.

Nog niet zo lang geleden 

 

En nu klaar voor koffie, thee of fris!!!
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