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

                                                         
Onze Vader            (nbv versie)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. 
                         amen

Voorganger drs. Bernie Wiegman

Ouderling Ernst Lutgert

Diakenen Henk Dassen, Hennie Kosse, Luuk Oosterhuis

Koster Betsie Kraan

Muziek organist Johan Gerkes

Thema Eerst de kosten berekenen (Lucas 14:28 NBV)

Liederen God heeft het eerste woord (NLB 513); Klein Gloria (NLB 195); Wij loven U, o God, belijden U als 
Heer (NLB 412: 1, 2, 3, 6); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Zing een nieuw lied voor 
God de Here (NLB 971); Waartoe geploegd, als ’t zaad (NLB 717); Wat te kiezen (NLB 843); Is God 
de Heer maar voor mij (NLB 902: 1, 2, 3, 5); O eeuw'ge Vader sterk in macht (LvdK 467: 1, 2, 4)

Schriftlezing Psalm 127: 1 – 5 en Lucas 14: 25 – 35 

Collecten 1: kinderen in armoede (Kerk in Actie); 2: pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Mink van Schooten.

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



Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Karin de Leth
Bijbeltekst: Lucas 10: 1 – 20  Thema: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad

Toelichting: De discipelen krijgen de opdracht om op reis te gaan. Het zijn wel 72 mensen: de 
twaalf discipelen en anderen die Hem trouw volgen. Ze mogen vertellen wat Jezus hun geleerd heeft en laten 
zien 
wat er gebeurt als mensen in Hem geloven. Zo wordt het goede nieuws van Gods Koninkrijk overal gebracht. 
De 72 gaan op pad en komen enthousiast terug. Jezus’ woorden hebben kracht en doen wonderen, ook als zijn 
leerlingen die woorden doorgeven. Nee, ze waren niet overal welkom, er was ook verzet, maar veel mensen 
geloven in Jezus.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten. 
Dit onder het genot van koffie, thee of fris. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 14 juli
gaat voor mw. ds. Joanne Greving uit Beilen.

Middagpauzedienst
Elke woensdag is er middagpauzedienst in de Bethelkerk aan de Groningerstraat. Deze dienst begint om 
12.30 uur en duurt ongeveer 25 minuten. Na de dienst is er koffie en thee. Voorganger aanstaande woensdag 
10 juli: de heer G.J. van Enk.

Koffie-inloop
Aanstaande donderdag 11 juli is er weer koffie-inloop in de Jozefkerk. ’s Morgens van 10.00 tot 11.30 uur bent u 
van harte welkom voor wat gezelligheid bij een kop koffie of thee.

Wijkboekje
Er wordt intussen volop gewerkt aan het wijkboekje voor het seizoen 2019-2020. 
Graag uw wijzigingen / aanvullingen of nieuwe bijdrage uiterlijk 1 augustus aanleveren bij Everlien Bruinsma 
via wijkboekje@jozefkerk-assen.nl. 
Bedankt!


