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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
  

Voorganger ds. R. Lafeber uit Gorredijk

Ouderling Grietje van Selst Diakenen Henk Tibben, Wim van Haren en Daan Kraan
Organist Frank van der Meulen Koster Ramon Troost

Liederen Ps.  97  :  1,  5,  6;  Klein  Gloria  (Lied 195);  lied 364  :  3,  4;  lied 364  :  6; Wij  zijn  bij  U
gekomen; lied 314; lied 906 : 5, 7, 8; slotlied 289 : 1, 3  

Schriftlezing Mark. 6 : 1-6

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

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Overwijk.

Oppasdienst  voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Stoyanka Kirova en Caia Veldkamp

Nevendienst  voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Claudia Ismaïl.
Bijbeltekst: Marcus 6:1-6; Thema: Doe maar niet gewoon!
“Doe maar gewoon”, zeggen mensen vaak. “Dan doe je al gek genoeg”. Iets soortgelijks lijken de 
mensen uit Nazaret over Jezus te denken. “Hij is toch die timmerman?, vragen ze aan elkaar. “Wat kan
hij nou eigenlijk?” In andere plaatsen waar Jezus zieken geneest, wordt dit juist uitgebreid verteld.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen 
aan de achterzijde van de kerk. Daar wordt koffie, thee en fris geschonken. Van harte aanbevolen!

Aktie vakantietas 
Allereerst hartelijk dank voor alle giften (1000 Euro!) voor de Aktie vakantietas! Het college van 
Diakenen (draagt zelf 80% bij) heeft de rugtas vernoemd naar de in april overleden Marjan IJzerman. 
Zij was het gezicht van stichting Budget Support, die door het college van diakenen ook financieel 
wordt ondersteund. De rugtas heet vakantie MIJ tas, om zo aandacht te geven aan het gedachtegoed 
waarvoor Marjan IJzerman stond; opkomen voor de belangen van mensen die dat financieel niet 
meer kunnen. De tas zal maandag 9 juli aan de organisatie van de voedselbank worden uitgereikt, 
waarbij ook beide dochters van Marjan IJzerman aanwezig zijn. Meer leest u hierover in het volgende 
kerkblad. Nogmaals dank! Ook dank aan alle diaconale inpakkers afgelopen dinsdag!
Werkgroep Vakantietas Anita Kwant, Wim Verschoor en Wim Staal.
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Brievenactie Amnesty: Vanochtend is er weer een schrijfactie van Amnesty International, ditmaal 
bestemd voor Brazilië en Indonesië. Bij de uitgang Collardslaan kunt u na afloop van de dienst brieven
meenemen, met een toelichting op de actie. 

Nieuw!  Ook mogelijk: u ondertekent de brieven direct en geeft een bijdrage in de portokosten.
Ik zorg dan voor de verzending. Schrijft u mee? Namens Amnesty, Marian Nuis.

Volgende week zondag 15 juli hoopt voor te gaan kand. John W. Bassie uit Groningen.

Voedselbank: Zondag 15 juli vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de 
Jozefkerk. Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen.
In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de 
goederen kunnen worden afgegeven. Suggesties voor etenswaren zijn:  groente/fruit uit blik, 
brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn 
goederen die nodig zijn. Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!

Middagpauzediensten: As. woensdag 11 juli is er weer een middagpauzedienst in de Bethelkerk. 
Aanvang 12.30 uur. Voorganger is ds. J.H. Soepenberg.

Koffie-inloopochtend
As. donderdag 12 juli staat de deur van de Jozefkerk (Collardslaanzijde) weer open om u te ontvangen 
voor een gezellige ontmoeting met een kop koffie of thee. Van 10 uur tot 12.30 uur.

Orgelconcert Erwin Wiersinga.
De bekende organist Erwin Wiersinga opent de reeks zomerconcerten op
donderdag 12 juli om 20.00 uur in de Jozefkerk. Toegang € 10.00
Op het programma staan onder andere, Ch.M.Widor (1844-1937), Uit Trois nouvelles Pieces op 87, 
Mystique  ,   Classique d,aujourd,hui ; en Symphonie VI Allegro.  En van J. Demessieux (1921-1968),
Veni Creator.  Van A.P.F. Boely (1785-1858) wordt Fantasie en Fuga in bes ten gehore gebracht.
De wereld is het podium van Erwin Wiersinga. Hij geeft concerten in veel Europese landen evenals 
in Korea China en Japan en de USA. Hij was gastdocent aan verschillende conservatoria in Europa en 
aan het State Conservatory van Beijing, University of Arts en Rikkyo University in Tokyo en Theological
University en Ehwa University in Seoul. Hij is te beluisteren op verschillende CD’s, waarvan de CD 
‘Orgelcultuur in Groningen  ’, opgenomen met enkele Groningse collega’s, werd bekroond met een 
Edison. Hij is organist op het Hinsz-orgel in de Catharinakerk te Roden.

Open kerk:
In het kader van ‘Op bezoek bij Jozef en Maria’ zijn de Mariakerk en de Jozefkerk weer geopend voor 
bezichtiging of om zomaar eens binnen te lopen, as. zaterdag 14 juli van 13.30 tot 16.00 uur.

VERBOUWINGSPERIKELEN: In week 30 van 23 juli tot en met 27 juli 2018 wordt er asbest verwijderd 
in de Jozefkerk. Vandaar dat het VERBODEN is om binnen te komen en de kerk te betreden.
De kerkrentmeesters van de Jozefkerk.

Fietsen: Op donderdag 12 juli wordt, bij goed weer, gefietst vanaf de Jozefkerk. Start om 13.30 uur.
De heer Gruppen zorgt voor een mooie route en gasten zijn van harte welkom mee te fietsen!
Voor  meer informatie is de heer Gruppen te bereiken op tel. 0592-316845.
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