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    Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk op deze vierde Advent. 
 
Gedicht kindermoment   Thijmen Kraan en Yvonne Oosterhuis 

                                     Johannes, jouw licht schijnt als een teken. 
                                             Voorloper ben jij van Gods Zoon.  
                                      God zelf laat je groeien door zijn Geest.  

            Je leeft afgezonderd, tot jouw tijd gekomen is en jij voor Hem uit zal gaan. 

 

Voorganger   ds. Ron Koopmans 
Ouderling       Ans  v.d. Sande                       Diakenen  Wim van Haren, Daan Kraan en Anneke Geertsema   

Organist         Johan Gerkes                           Koster        Betsie Kraan 

 
Lezingen          Lucas 1: 57-80 

Liederen          Psalm 19: 1 en 2; Klein Gloria (Lied 195); Lied 433; Dragers van Gods licht te zijn (melodie 

Lied 486); Lied 461 (alle verzen, vers 1 solo); Lied 158a: 1 en 3; Liedboek’73 Gezang 125: 1, 3, 5; Lied 444 
 

Collecten          1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen 
De bloemen     met een groet van de gemeente naar Thalia van Tilburg. 
 
Oppas voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Rosan Beekman en Veronie Veldkamp 

 

Kindernevendienst: Lucas 1: 57-80  Leiding:  Claudia Ismail en Yvonne Oosterhuis  
Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar  

Projectthema: Johannes, een levend teken Johannes wordt geboren. Zijn vader Zacharias kan dan 

weer spreken (zoals God heeft beloofd) en hem zijn naam geven: Johannes, God is genadig. Zo is ook 
Johannes lichtdrager, hoewel hij nog niets kan zeggen en doen. Hij draagt Gods licht door er te zijn, 

door het komende wonder gedeeltelijk zichtbaar te maken. Hij is een teken van Gods grote daden. Hij 

maakt zijn ouders gelukkig, maar ook Gods volk Israël en heel de aarde. God doet wat Hij zegt. Jezus, 
Gods wonder, het Licht is dichtbij. Nog even Hem blijven verwachten!  

 
Diensten rond Kerst en Oud en Nieuw 
Vanmiddag Kinderkerstfeest om 16.00 uur. Thema van dit feest: ‘De herberg zit vol’. Na afloop is er 
een hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom! 

Maandag 24 december Kerstnachtdienst om 22.00 uur, met medewerking van het gospelkoor 
‘Living Lord Singers’ uit Diever onder leiding van Carola Tavenier, en organist Johan Gerkes. Lezingen: 
Jesaja 9: 1-6 en Lucas 2: 1-14. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag: feestelijke dienst om 10.00 uur, met medewerking van het 
koperkwintet ‘Majestic5’ , organist Johan Gerkes en het Jozefkoor. Lezingen: Jesaja 52: 7-10 en Lucas 
2: 1-10. Voorganger is ook dan ds. Ron Koopmans. 

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag: Middagpauzedienst in de Bethelkerk om 12.30 uur, 
voorganger dhr. G.J. van Enk. 

Zondag 30 december hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. Lezingen zijn: Jeremia 31: 15-17, 

Openbaring 12: 1-6 en Mattheüs 2: 13-18. 
Oudejaarsavond maandag 31 december dienst om 19.30 uur. Lezingen: Numeri 6: 22-27 en 1 
Thessalonicenzen 5: 4-11. Voorganger is ds. Ron Koopmans 
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Met een lege stoel een kind omarmen 
Op Eerste Kerstdag 25 december zult u tijdens de dienst voor in de kerk een lege stoel aantreffen, 
waarop een stukje kinderspeelgoed ligt. Met deze lege stoel tonen wij dat wij als kerkgemeente 

begaan zijn met het lot van de ongeveer 400 kinderen die nog steeds wachten op een kinderpardon. 
Wij hopen dat er ook voor hen plaats zal zijn in de  
Herberg  van ons leven. 

  
Mooi Verhaal, tussen kerst en oud en nieuw.  
De winkel in het Forum is maandag 24 december 's middags geopend. Op donderdag 27 december 

ontvangen we ds. Pieter Versloot van de Martinikerk in Groningen. Hij startte met een biechtloket en 
komt daar over vertellen en over meer ervaringen met Kerk in Stad. Vrijdag 28 december wordt om 14 
uur een presentatie gegeven over het project Vlucht Voorwaarts waarin vluchtelingen worden 

geholpen om hun weg in onze samenleving te vinden. Vanaf 16 uur die middag treedt Meeze op met 
akoestisch live muziek. Een bandje uit Vries met op gitaar Frits de Lange. Zaterdag 29 sluit Tryanka 
Westra traditiegetrouw het jaar af met haar oudejaarsconferènce, om 14.00 uur. Van harte welkom. 
Ons project loopt nog tot en met zaterdag 5 januari. 
 

Kom en ervaar de goede sfeer in het Open Huis!  
Op 1 januari 2019 wanneer alle winkels, bibliotheken, bioscopen, cafés, restaurants etc. gesloten zijn, 

is het Open Huis aan de Brink 25 geopend van 12.00 u - 15.00 u. en hopen we elkaar een gelukkig 
Nieuwjaar of veel Heil en Zegen voor het Nieuwe Jaar te wensen.  Natuurlijk onder het genot van o.a. 

koffie of thee met rollegies. Deze middag biedt uitgelezen momenten anderen te ontmoeten, nieuwe 

contacten op te doen en met elkaar terug te kijken maar vooral ook vooruit te kijken en een toast uit 
te brengen op het nieuwe jaar!  
 

Doel van het Open Huis Voor het Open Huis zijn: gastvrijheid, omzien naar de naaste, barmhartigheid 
en solidariteit de centrale begrippen. Het Open Huis is in de eerste plaats een huis waar iedereen 
welkom is. Het is een inloophuis waar  iedereen zich thuis kan voelen. Een huiskamergevoel bieden en 
het in contact brengen van mensen zijn dan ook belangrijke taken van het Open Huis. Dat proberen 

we op 6 dagdelen per week met al onze vrijwilligers te bereiken.  
 

Kerst Heeft u het met de kerstdagen moeilijk of bent u alleen? Eerste kerstdag bent u welkom op de 

Dobbenwal 9 bij Herman en Drieneke van der Wilk. Eventueel vervoer en overleg, tel. 0592-372086. 
 

 

 

Namens het zondagsbrief team. 
Gezegende kerstdagen! 

 
 

 

 


