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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Voorganger

kand. John W. Bassie uit Groningen, pastoraal werker te Wezep

Ouderling
Orgel

René de Vries
Wim van Heuveln

Diakenen
Koster

Anneke Geertsema, Annet Kiers en Gerda Zwama
Betsie Kraan

Liederen

Psalm 47: 1, 3; Klein Gloria (lied 195); Psalm 147: 1, 3; Psalm 19: 1, 4; Wij zijn bij U gekomen;
lied 868: 1, 2, 5; lied 838: 1, 2; slotlied 909
Schriftlezing Daniël 12 : 1 – 4; Filippenzen 2 : 12 – 18
Collecten

1. diaconie; 2. pastoraat & eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Middelbos-Heijblom.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Mirjam van Wijk en Paula Kraan.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Rosan en Jasmijn Beekman.
Thema: Wat neem je mee? Bijbeltekst: Marcus 6 : 6b – 13
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde bekend te maken.
Twee aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat ze niets mee moeten nemen voor onderweg: geen geld,
geen eten, geen extra kleren. De mensen onderweg zullen voor hen zorgen.
En wat ze wél meenemen is veel belangrijker: het woord van God.
Volgende week zondag 22 juli
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De Schriftlezing is uit Efeziërs 1, waarmee we een reeks preken uit
dit Bijbelboek starten. Na afloop van de dienst is er gezamenlijk koﬀiedrinken.
Middagpauzediensten
Aanstaande woensdag 18 juli is er weer een middagpauzedienst in de Bethelkerk. Aanvang 12:30 uur.
Voorganger is de heer F.H. Folkerts.
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, aanstaande zaterdag 21 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 in die periode VERBODEN is om binnen te komen en de kerk te betreden.
De kerkrentmeesters van de Jozefkerk
Fietsen
Op donderdag 19 juli wordt er, bij goed weer, aangehaakt bij de ‘Boerenfietstocht’.
Vertrek is om 9:30 uur vanaf de Jozefkerk. De afstand is ongeveer 26 km.
Gasten zijn van harte welkom mee te fietsen! Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie is de heer Gruppen te bereiken op tel. 0592-316845.

Zondagsbrief
We zijn erg blij met de reacties op de oproep voor nieuwe redactieleden. We verwelkomen dan ook Pier
Schipper, Hendrik Terburg en Paula de Jong en wensen hun veel plezier toe met het maken van de
zondagsbrieven. We bedanken Marise voor het maken van de zondagsbrief en wensen haar succes toe met de
Tienerdienst waar zij in de leiding plaats zal nemen.
Jacko Duker, coördinator zondagsbriefteam
Als de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus ging ons voor.
Zijn messiaanse liefde wijst ons het goede spoor.

