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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!   ..........

Vanmorgen wordt in de dienst de Heilige Doop bediend aan Boaz Daniël Guchelaar.
Thema van de dienst: Toevertrouwd aan je Verlosser.

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

Voorganger drs. Ron Koopmans

Ouderling Hans van Selst

Diakenen Gerda Zwama, Luuk Oosterhuis, Wim van Haren

Koster Marcus Kramer

Muziek organist Johan Gerkes en pianiste Everlien Bruinsma

Liederen voor de dienst: Groot is uw trouw (NLB 885); Gij die gelooft (Hemelhoog 393: 1 en 3)

in de dienst: Op Sions berg (Psalm 87: 1, 3, 4); Klein Gloria (NLB 195); Ik geloof dat God mijn 
Vader (Hemelhoog 344); Heer van uw kerk (NLB 348: 1, 2, 3); Uw teken spreekt (NLB 348: 6, 7, 8, 
9); Wij gaan voor even uit elkaar; Ik zal er zijn (Hemelhoog 460); De Heer heeft mij gezien 
(Liedboek ’73 Gezang 487: 1 en 2); Geprezen zij God (NLB 150a); Ga nu heen in vrede 
(Hemelhoog 472).

Schriftlezing Ruth 4

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

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Pastoor-Huisjes.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Rosan Beekman en Mirjan van Wijk.

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Sandra van Haaren
Bijbeltekst: Kolossenzen 3: 5 – 17  Thema: Een nieuw leven door Christus

Toelichting: Christen zijn is het uitbannen van de zondige gewoontes en daden uit je leven. Weg 
ermee, want ze vergiftigen je leven en vernietigen uiteindelijk je geloof. Christen zijn is ook het zoeken en 
versterken van het goede. Je gaat zoeken welke dingen bij het volgen van Jezus passen. Zoals Hij leefde, zal 
ook jij leven. In dit bijbelgedeelte noemt Paulus heel concreet de dingen die weg moeten, omdat God zich 
eraan ergert, maar ook zaken die bij God in de smaak vallen. Christus legt onze nieuwe kledinglijn klaar, gratis, 
jij hoeft die alleen nog maar aan te trekken en dankbaar te dragen.

De dopeling 
van vanmorgen is Boaz Daniël, zoon van Bas en Natasja Guchelaar.

Vrije collecte diaconie 1 september
De diaconie van de Jozefkerk heeft besloten om deze collecte te bestemmen voor het werk van dr. Frans Senff. 
Hij was vroeger huisarts hier in Assen en is nu tropenartsvrijwilliger in het Endulen hospitaal in Tanzania. 
Binnenkort vertrekt hij opnieuw naar Tanzania om medisch hulp te verlenen aan de arme Maasai bevolking en 
om te helpen een goed werkend hospitaal op te bouwen.
Er is een chronisch tekort aan gekwalificeerd personeel, medicijnen en middelen. Daarom is hulp broodnodig 
om het hospitaal een toekomst te geven. Met uw gift helpt u mee het goede werk van dr Senff voort te zetten. 
U kunt uw donatie eventueel ook storten op bankrekeningnummer NL39INGB0001988400 ten name van 



F.A. Senff, onder vermelding van Endulen hospital. Van harte aanbevolen.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid tot ontmoeting in de hal en de zalen aan de 
achterzijde van de kerk. Daar is koffie, thee en fris. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. In de dienst worden drie gemeenteleden bevestigd in het ambt van 
diaken: Rieëlle Gramsbergen, Jan Haandrikman en Imke Zeilstra. Verder nemen we afscheid van twee diakenen
en een ouderling, en worden zes ambtsdragers herbevestigd. De Schriftlezingen zijn 1 Samuël 16: 1-13 en 
Handelingen 6: 1-7. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Een liturgieboekje is in beperkte 
oplage verkrijgbaar bij de ingang..

Welkom in de wijkgemeente
heten wij mevr. M. (Monique) Rijswijk en mevr. E.E.H.M. (Els) Oostindiën. Wij hopen dat zij zich thuis zullen 
voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Bedankje
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven in de vorm van een kaart of persoonlijke aandacht voor, 
tijdens en na mijn operatie. Gelukkig verloopt mijn herstel voorspoedig. Tevens wil ik de Jozefkerk hartelijk 
bedanken voor de bloemen die ik heb mogen ontvangen. Hartelijke groet, Thea Wubs

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 20.00 uur: Moderamen
dinsdag 19.30 uur: Diaconie
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Fietsen vanaf de Jozefkerk
We verzamelen ons donderdagmiddag 5 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.

Startzondag Jozefkerk, 15 september 2019, 09.30 uur.
Thema: Jij bent nodig

Over twee weken openen we samen het nieuwe seizoen met de startzondag. 
We beginnen deze zondag om 9.30 uur met een kopje koffie, gevolgd door de startdienst. 

Daarna zijn er verschillende manieren om elkaar te ontmoeten. Na het gezamenlijk koffiedrinken een
speeddate tussen de generaties. Ontmoet hier kerkgenoten van de andere generatie. Daarna kun je doorpraten

of help je elkaar bij het maken van iets moois of bij het speuren door de stad. Jij bent nodig!
De activiteiten sluiten we af met een aangeklede maaltijd. Met name jonge mensen willen we uitdagen om mee

te doen. Er is kinderoppas voor de allerkleinsten.  En een kinderprogramma voor de kids van 4 tot 11. 
Het hoofdprogramma is zeer geschikt voor de tieners (leuke speurtocht) en oudere jeugd. 

Je kunt je vandaag nog opgeven!
Er liggen nog uitnodigingen met opgavestrookjes bij de uitgangen van de kerk. 

Die kun je invullen en in de doos doen.
Of mail naam, leeftijd en aantal personen en eventuele dieetwens naar grietjevanselst@gmail.com

Jij bent nodig!
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