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Vanmorgen vieren we de Startzondag. Thema van de dienst is: Jij bent nodig!
De dienst is voorbereid met leden van de Thomaskring.

Vanaf half 10 beginnen we ons samenzijn met een kopje koffie.

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Bas Guchelaar
Diakenen Henk Dassen, Anneke Geertsema en Jan Haandrikman
Koster Epko Haveman
Muziek organist Johan Timmer en de muziekgroep Driv’n
Lied voor de dienst: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (NLB 23c)
Liederen in de dienst: Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399); Toon mijn liefde (Hemelhoog 401); 

Geprezen zij de Here (Hemelhoog 581); Je mag er zijn (Kinderopwekking 180); Jezus neemt de 
zondaars aan (Hemelhoog 378: 1, 3, 5, 7); Hier wordt een huis voor God gebouwd (Tussentijds 
4); Gebed voor de Koning (Psalm project 72); Wij zijn meer dan overwinnaars (Opwekking 479).

Collecten 1. Kerk in Actie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Lezingen: Lucas 15: 1-10
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Sprong.
Uitleg bij het bloemstuk Het kruis staat symbool voor ons geloof in God. Via allerlei wegen komen we bij Hem.
Het bloemstuk is een bonte verzameling van bloemen, grassen en kleuren. Niet één kleur voert de boventoon. 
Elke kleur is nodig om samen kerk te zijn. Door God zijn we met elkaar verbonden. We hebben elkaar nodig!
Hennie Kosse

Liturgieboekje Bij de ingang is in beperkte oplage een liturgieboekje verkrijgbaar, voor diegenen voor wie de 
schermen minder goed leesbaar zijn.

Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd door Rianne Hoekstra en Frank de Graaf
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Marjolijn en Johan Schurer
Bijbeltekst: 1 Samuël 1:1-2:10
Thema: De geboorte van Samuël. Hanna heeft veel tegenslag. Ze wil zo graag een kindje, maar dat gebeurt niet.
Daarmee wordt ze door Peninna voortdurend gekwetst. Deze andere vrouw van Elkana heeft wel kinderen. 
Hanna gaat met haar verdriet naar God. Ze stort haar hart uit bij God in het heiligdom in Silo, ze bidt lang, ze 
smeekt God om haar te helpen. Priester Eli ziet dat en beschuldigt haar ervan dronken te zijn. Ondanks alles 
blijft Hanna op God hopen. Als Eli haar belooft dat haar gebed verhoord zal worden, gaat ze blij naar huis. Het 
komt nu goed. En wanneer dat inderdaad gebeurt en Samuël geboren wordt, dankt ze de HEER. En ze maakt 
waar wat ze bij haar bidden heeft beloofd: Samuël zal zijn leven lang Gods knecht zijn.

Afscheid van de kindernevendienst
nemen vanmorgen: Gijs van Haren, Patrick van Heuveln, Nathalia van Heuveln, Melanie de Leth en Esther 
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Noppers. We wensen hen een fijne tijd toe in onze gewone kerkdiensten, en wie weet straks ook nog weer in de 
Tienerdienst!

Welkom in de wijkgemeente
heten wij de heer (Chris) Bakker en de heer en mevrouw (Johan en An) Boneschansker. Wij hopen dat zij zich 
thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.
Bedankt
Beste gemeenteleden, langzamerhand gaat het weer wat beter na een opname (eind juni) in het ziekenhuis. 
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk vanuit de kerk, ook dank voor de mails, kaartjes, telefoontjes, 
bezoekjes en gebeden. Hartverwarmend! Ik hoop gauw weer in uw midden te zijn.
Met een hartelijke groet (ook van Henk), Dineke Pastoor.

Vrije collecte
De vrije collecte van 1 september heeft € 445,76 opgebracht. Hartelijke dank hiervoor! We kregen het volgende 
bericht van dr. Frans Senff: “Vandaag kreeg ik het enorme bedrag van € 445,76 op de rekening gestort voor het 
Endulen hospitaal. Geweldig! Namens de zorgbehoevende Maasdijk bevolking, be blessed, hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, De diaconie.

Collecte Kerk in Actie 15 september 2019
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Samen met Kerk in Actie steunen we de kerken in 
Syrië, voor een betere toekomst! Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Kijk voor 
meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie.
Hartelijk dank ! Daan Kraan, Stedelijke ZWO.

Brievenactie Amnesty: Paraguay en Iran
Paraguay: De Tekoha Sauce-gemeenschap werd in de jaren ’70 van hun land verjaagd. Drie jaar geleden keerde 
de groep terug. Maar opnieuw wordt de gemeenschap bedreigd en geïntimideerd. Iran: Drie activistes en een 
journaliste werden bij een vreedzame bijeenkomst gearresteerd. De vier zijn wekenlang in eenzame opsluiting 
vastgehouden en hebben nog altijd geen toegang tot een advocaat.
Schrijft u mee? In de hal van de kerk kunt u na afloop van de dienst brieven aan de autoriteiten meenemen.
Namens Amnesty, Marian Nuis

Volgende week zondag 22 september
zijn er twee diensten. ’s Morgens om 10 uur gaat voor ds. G.J. Gardenier uit Appingedam.
’s Avonds om 19 uur gaat voor ds. R. Millenaar uit Drachten. Het is een Welkomdienst, waarin muzikale 
medewerking verleent het Chr. koor Musica Religiosa uit Kampen onder leiding van Gerwin van der Plaats, die 
ook de organist is.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad
dinsdag 19.30 uur: Inspiratieavond van de PGA in de Opstandingskerk
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
woensdag 19.30 uur: Avond van ‘Jonge Kerk’, in de Jozefkerk
donderdag 13:30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk
donderdag 19.30 uur: Kring ‘Bijbel en geloven’, in de Jozefkerk

Fietsen vanaf de Jozefkerk 
We verzamelen ons donderdagmiddag 19 september voor de Jozefkerk en starten de fietstocht om 13:30 uur.
Gasten zijn ook van harte welkom. Trapondersteuning, e-bikes, gewone fietsen, iedereen kan mee.
Inlichtingen bij dhr. Gruppen: 0592-316 845.
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Correctie data Ochtendbijbelkring
De data van de Ochtendbijbelkring staan helaas niet juist vermeld in het wijkboekje. 
De correcte data zijn: 3/10; 7/11; 5/12; 2/1, 6/2, 5/3, 2/4. En we beginnen dit jaar bij Genesis 5!
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