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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Thema van de dienst: ‘Zing voor de Heer een nieuw lied, halleluja.’
Voorganger

drs. Bernie Wiegman

Ouderling
Orgel

Peter Stam
Johan Gerkes

Liederen

Intocht: Lied 135: 1; 149: 1; 150: 1 en 2; Klein Gloria (Lied 195); Lied 146c: 1, 3 en 7; Lied 288; Lied
727: 1, 3, 4 en 10; Lied 705: 1 en 4; : Lied 713: 1 en 5; Tussenzang Lied 98: 1 en 4; Lied 413: 1, 2 en
3; Lied 370: 1, 2 en 3; Slotlied Lied 117a: 1 en 2; na Zegen(bede) 3 maal Halleluja.

Diakenen
Koster

Wim van Haren, Hennie Kosse en Gerda Zwama
Betsie Kraan

Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-17 en Efeziërs 5: 15-20.
Collecten

drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 1. noodhulp Sulawesi (zie toelichting); 2.
pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar de heer en mevr. Van Dijk.

Tienerdienst Tijdens de dienst vanmorgen is er ook tienerdienst, i.v.m. de verbouwing van de achterzalen in
het Open Huis, Brink 25/26.
Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Stoyanka Kirova-Stankova en Mirjam van Wijk.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Jasmijn Beekman.
Thema: Jezus brengt ontelbaar veel gelovigen thuis. Bijbeltekst: Openbaring 7: 9-17
Doel
De kinderen leren dat er ontelbaar veel mensen door God gered worden en bij Hem Thuis
mogen zijn.
Toelichting God is vol genade. Hij redt mensen, niet omdat ze het verdienen, maar uit liefde, om Jezus’ wil.
God wil graag dat veel mensen profiteren van het werk van het Lam van God, de Here Jezus. Hoe meer, hoe
beter. Daarom staat er een ontelbaar grote menigte voor Gods troon in de hemel die Hem en zijn Zoon
aanbidden als Verlosser. Zij zijn in witte kleren, stralend schoon, omdat ze gewassen zijn in Jezus’ bloed. Deze
gelovigen volgen Hem en leven voor Hem. En het Lam, Christus, brengt hen veilig Thuis bij hun Heer. Zoveel
kinderen van God; ongelooflijk, maar waar!
Koffiedrinken Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid om na te praten onder het genot van
koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de achterste hoeken van de kerkzaal. Van harte aanbevolen!
Volgende week zondag 28 oktober
hoopt voor te gaan ds. G.J. Gardenier uit Appingedam. Het is een dienst in het kader van ‘Jonge Kerk’. De
muziekgroep verleent muzikale medewerking. Thema van de dienst is: ‘Delen’. Na afloop van de dienst is er
koffiedrinken in de kerkzaal.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)

Collecte aardbeving Sulawesi
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft veel mensen het leven gekost. Lokale
christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van noodhulp zoals
water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Uw
gebed en financiële steun zijn daarom hard nodig.
Het College van Diakenen heeft besloten de diaconale collecte van vandaag te bestemmmen voor deze ramp
en de opbrengst te verdubbelen.
Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v.
noodhulp Sulawesi.
Zendingskalender 2019
Op de tafel bij de hoofdingang kunt u nog intekenen voor het bestellen van een Zendingskalender 2019. De
kalender kost 7 Euro. U kunt de kalender betalen bij het in ontvangst nemen van de kalender.
Namens ZWO stedelijk, Daan Kraan
Oproep Ad-hoc koor
Ook dit jaar zal er weer een feestelijk ‘Festival of Lessons and Carols’ plaatsvinden in de katholieke kerk aan de
Dr. Nassaulaan: zondag 16 december om 15 uur. Voorgangers zijn ds. Ron Koopmans, pastoor Koos Tolboom
en ds. Esther Struikmans. Aan deze bijzondere kerkdienst met het oog op Kerst wordt muzikale medewerking
verleend door een ad-hoc koor van protestantse gemeenteleden en katholieke parochianen, en door één of
meer musici of solisten. Voor het ad-hoc koor is nog enige aanvulling nodig, met name bij de sopranen (en
tenoren), maar ook andere stemsoorten zijn welkom. De repetities zijn op 6 donderdagavonden en, daaraan
voorafgaand: éénmaal op zaterdagochtend, 3 november.
Informatie en aanmelding bij g.nolden@ziggo.nl telefoon 0592-414567

