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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk! 
Voorganger         ds. Ron Koopmans 
Ouderling             Ernst Lutgert 
Diakenen               Anneke Geertsema,  Wim van Haren  en Gerda Zwama 
Organist                Johan Gerkes  
Koster                     Dennis Bouwmeester 
 
Lezing                  Efeziërs 2 

 
Liederen              Psalm 17: 1 en 3; Klein Gloria (Lied 195); Lied 705; Wij zijn bij U     
                                  gekomen; Lied  968: 2 en 5; Lied 908: 1, 3, 4; Lied 993; Lied 871. 
 
Collecten            1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud              
                                  gebouwen. 
 
De bloemen      gaan met een groet van de gemeente naar de heer Venhuizen 
  
Oppasdienst        is er kinderen 0 – 4 jaar. leiding: Verona Veldkamp en Marreth de Jong.  
 
Kindernevendienst  voor kinderen van de basisschool. Leiding: Marjolein. 
Thema: Weest niet bang 
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: “Blijf 
kalm! Ik ben het, wees niet bang” Ook voor kinderen is het invoelbaar dat deze woorden verschil 
kunnen maken. Als iemand tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, kan dat er meteen voor 
zorgen dat je je minder bang voelt. 
  
Volgende week zondag 5 augustus. 
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. 
We lezen dan Efeziërs 3. Er is zingen voor de dienst en koffiedrinken na afloop. 
 
Donderdag 2augustus  om 13.30 uur.  
Fietsen vanaf de Jozefkerk. Gasten zijn ook van harte welkom! 
Info: bij dhr. Gruppen, tel. (0592-316845). 
 
Open kerk met orgelconcert 
In het kader van ‘Op bezoek bij Jozef en Maria’ zijn de Mariakerk en de Jozefkerk geopend voor 
bezichtiging of om zomaar eens binnen te lopen, as. zaterdag 4 augustus van 13.30 tot 16.00 uur. 
 
 



 
Middagpauzediensten 
As. woensdag 25 juli is er weer een middagpauzedienst in de Bethelkerk. Aanvang 12.30 uur. 
Voorganger is de heer G.J. van Enk. 
 
Asbestsanering. 
Tijdens de saneringswerkzaamheden van afgelopen week werd zicht gekregen op nog meer asbest 
boven de zalen 1 en 2. Dit heeft tot gevolg dat de saneringswerkzaamheden doorlopen tot in week 
31 en wel tot en met 01-08-2018. Indien er dan geen asbestdeeltjes in de lucht meer worden 
aangetroffen is de kerk vanaf donderdag 2 augustus 2018 weer toegankelijk via de ingang 
Collardslaan. Gedeelte vreugde in dubbele vreugde, gedeelte smart is halve smart ! 
De kerkrentmeesters van de Jozefkerk. 
 
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. 
 
                  __________________________ 
 
Wat betekent ze nog- die oude vrouw, die daar woont?  
Ze kan nauwelijks meer lopen. Ze is bijna blind. 
 
Zeer veel betekent ze. In haar binnenste brandt een vuur, 
Dat onuitblusbaar is; het vuur van hoop. 
Nog altijd droomt ze van vrede. Gelooft ze in een  
stralende toekomst. 
 
Ze is onmisbaar. Uit haar handen komt niets meer, 
Uit haar hoofd, uit haar  hart des te meer. 
De wereld kan er niet zonder. 
 
 
                                                   (Hans Bouma) 


