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GOEDEMORGEN, HARTELIJK  WELKOM  IN  DE  JOZEFKERK!

HET IS PINKSTEREN! WE VIEREN DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST.
VANMORGEN DOEN EEN AANTAL GEMEENTELEDEN OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF.

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Ouderling: Peter Stam
Diakenen: Anneke Geertsema, Henk Tibben, Annet Kiers
Koster: Betsie Kraan
Muziek: ‘Sing  It’  uit  Beilen  o.l.v.  Joop Ploeg,  pianist  Andy Dekker;  trompettist  Jan

Cnossen en organist Johan Gerkes
Lezingen: Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-13
Zingen voor de dienst: Opwekking 167; Opwekking 334
Zingen in de dienst: Lied 672: 1 en 3; Klein Gloria (Lied 195); Lied 670: 1, 3, 6, 7; Wij gaan voor

even uit elkaar; Lied 691; Apost. Geloofsbelijdenis (Lied 340b); Lied 675: 1;
Opwekking 599; Lied 687.

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

Oppasdienst is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Caia Veldkamp en Rianne
Hoekstra

20 mei 2018       Pinksteren
Kindernevendienst: Tjits Mondria en Johan Kuipers
Bijbeltekst: Genesis 11:1-9 
Thema: De wereld in.
Het verhaal van de toren van Babel laat zien dat mensen de wereld moeten bewonen: op verschillende 
plekken, op verschillende manieren als veelkleurige schepping. We willen deze pinksterzondag stilstaan bij
hoe mooi veelzijdig de mensheid kan zijn en dat je in die veelzijdigheid toch veel kunt delen.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee,
of een glas fris. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte
aanbevolen!
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Volgende week zondag 27 mei 
Volgende week is het zondag ‘Trinitatis’, de zondag van de Drie-eenheid. Er zijn twee diensten:
’s Morgens gaat voor ds. G.J. Gardenier uit Appingedam.

Welkomdienst zondag 27 mei
Verder is er om 19.00 uur een Welkomdienst. Voorganger in die dienst is Prof. Dr.  H.J.  Selderhuis uit
Hasselt. Organist is Gerwin van der Plaats, en het thema luidt: ‘Jezus brengt de crisis’. 

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Johan en Marjolijn, Graafschap 77

Vakantiegeld Samen Delen
Het diaconale project “Vakantiegeld Samen Delen” is weer van start gegaan. Het project komt voort uit de
gedachte dat de mensen met een hoger inkomen het voor mensen met een minimum inkomen mogelijk
maken ook dit jaar op vakantie te kunnen gaan. Onbezorgd op vakantie gaan kan een feest zijn, daarom
beveelt de diaconie u deze actie van harte aan.  Er is u bij binnenkomst al een formulier met betrekking
tot deze actie uitgereikt, verder zullen er de komende weken bij de uitgang van de kerk formulieren klaar
liggen.
H.Dassen, 
Namens de diaconie van de Jozefkerk

Fietsen
Donderdag 24 mei om 13.30 uur kan er weer met een enthousiaste groep een fietstocht gemaakt worden
vanaf de jozefkerk. Iedereen die zin heeft om mee te fietsen is welkom.
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