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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk 
Vanmorgen wordt in de dienst de Heilige Doop bediend. Het thema is: Het wonder van het leven. 
Alle teksten vindt u ook in het uitgereikte liturgieboekje 
 
Voorganger  : ds. Ron Koopmans  
Muziek  : organist Johan Gerkes en de Muziekgroep 
Koster          : Ramon Troost 
Ouderling      : Ans v.d. Sande 
Diakenen      : Henk Tibben, Wim van Haren en Gerda Zwama 
Lezing      : Genesis 18: 1-15 
Liederen voor de dienst: Kom tot uw Heiland (JdH 210); O welk een macht heeft uwe liefde 

        (JdH 200: 1 en 3) 
Liederen in de dienst     : Psalm 105: 1 en 3; Klein Gloria (Lied 195); Lied 217; 

    Kind, wij dragen je op handen; Wij gaan voor even uit elkaar; 
    Lied 216; In het water van de doop (Hemelhoog 502); Lied 416. 

Oppasdienst      : Karin Zondervan en Karin Schipper 
Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Rosan Beekman en Sandra van 
Haren. Bijbeltekst: Job 1. Thema: “Zo arm als Job”. 
Vanaf deze zondag reikt het oecumenisch leesrooster een serie verhalen over Job aan. Op deze 
eerste zondag lezen we het eerste hoofdstuk van het verhaal van Job, waarin hij alles kwijtraakt 
wat hij heeft. Maar Job blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij bij God hoort. 
 
Tienerdienst - Vandaag is er weer tienerdienst in de bovenzaal tijdens de reguliere kerkdienst. 
Alle tieners die op de middelbare school zitten zijn van harte welkom om samen over het geloof te 
praten, thee te drinken en spelletjes te spelen.  
 
Collecten   : drie rondgangen in de dienst 

      1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Ubels-de Vries. 
 
Koffiedrinken in de kerk. 
Vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten na afloop van de dienst onder het genot van 
koffie, thee of fris. Dit alles wordt deze keer geschonken in de kerkzaal! Van harte aanbevolen. 
 
Volgende week zondag 10 juni  
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. In de dienst wordt het Heilig Avondmaal bediend. 
De Schriftlezing is Lucas 24: 13-35. 
Activiteiten in de wijkgemeente: 
maandag 19.30 uur: Moderamen 
woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans) 
donderdag 19.30 uur: Sing In 
vrijdag  19.00 uur: Huwelijksinzegening in Noorddijk (Gr.) 
 



 

 

Fietsen. Op donderdag 7 juni wordt, bij goed weer, een gezellige fietstocht gemaakt vanaf de 
Jozefkerk. Start om 13.30 uur. De heer Gruppen heeft een mooie route bedacht. Gasten zijn ook 
van harte welkom! Informatie bij de heer Gruppen, tel. 316845. 
  
Bedankje. Hartelijk dank voor alle felicitaties, bloemen, kaarten en telefoontjes met ons 50-jarig 
huwelijksfeest. Het was een onvergetelijke dag. Bertus en Hennie Middelbos 
 
Afsluiting seizoen Kindernevendienst / herinnering 
Beste ouders en kinderen. Hierbij een herinnering. Je kan je nog steeds opgeven.. 
Geef je op, en ga met ons mee. Wat: afsluiting van het knd. seizoen 2017/2018; Waar: Vakantiepark 
Witterzomer. Wanneer: 23 juni 2018; Hoe laat: 13.00 tot 17.00 uur. 
Vervoer naar Witterzomer graag als ouder/verzorger zelf regelen. Lukt dit niet, dan regel ik (Yvonne) 
vervoer. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Heb je zin om mee te gaan, geef je dan via de mail op bij 
Yvonne Oosterhuis. Geef je op, en ga met ons mee. Groet namens de knd. Yvonne Oosterhuis 
 
Kerk-tv. Omdat de tekst van de in de kerk hangende beeldschermen door mij net niet te lezen was, heb ik 
contact gezocht met Jacko Duker. De oplossing was snel gevonden. Ik ontvang nu vóór elke kerkdienst hun 
programma op mijn e-mail. Dit zet ik over op mijn tablet in "mijn bestanden" en ik kan alles op mijn 
(kleinere) scherm zien. Eventueel kan ik de letters vergroten. Zelfs de schriftlezingen kan ik meelezen. Bij 
deze wil ik dan ook het AVO-team hartelijk danken voor het doorgeven van het programma. Anne Staas. 
 
Vakantierugtas. Een nieuw idee, daar kunnen de kinderen van de voedselbank wat mee! 
Het college van diakenen heeft besloten om een rugzakje met inhoud aan deze kinderen van 0 tot ca. 18 
jaar te geven. Het gaat in totaal om 252 kinderen. Wilt u hieraan financieel bijdragen? Dat kan op zondag 10 
en zondag 17 juni, waar na afloop in de hal van de kerk een tas staat met een sponsorlijst van artikelen. 
Uiteraard is elke gift welkom! De rugtas zal een week voor de zomervakantie op speciale wijze worden 
uitgereikt. Voor vragen, opmerkingen en informatie kunt u terecht bij uw diaken of bij ondergetekenden.  
Werkgroep Vakantierugtas; Anita de Waard, Wim Verschoor en Wim Staal (0623227153, 
c.vandiakenen@telfort.nl) 
 
Rectificatie artikel Kerkblad 11 - Collegium Vocale Drenthe | Tiende Bachcantateproject 
In het Kerkblad van 31 mei is helaas de verkeerde tekst terechtgekomen onder de kop Collegium Vocale 
Drenthe. Onze excuses hiervoor. De juiste tekst moet zijn: 
Het projectkoor Collegium Vocale Drenthe start begin september met het tiende project onder leiding van 
dirigent Roelof Bosma. Dit lustrumjaar wordt feestelijk afgesloten met een concert op zaterdag 10 november 
in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Het concert begint om 20.00 uur. Op zes zaterdagochtenden worden 
vanaf 8 september twee bachcantates ingestudeerd : BWV 10 ‘Meine Seel erhebt den Herren’, BWV 248 
Cantate 1 van het Weihnachts-oratorium en een drietal motetten onder andere BWV 118 ‘O Jesu Christ, 
meins Lebens Licht’. Van de deelnemers wordt zelfstudie thuis verwacht. De begeleiding tijdens de 
repetities, die plaatsvinden in de Oosterkerk/Hoofdstraatkerk in Hoogeveen, is in handen van Joke 
Venhuizen. Aan het concert werken de volgende solisten mee: sopraan: Elizabeth Kooy, counter: David 
Cohen, tenor: Aart Mateboer, bas: Bart Oenema. De begeleiding tijdens het concert is in handen van het 
Ensemble Conservatoire uit Zwolle. Wilt u meedoen? Denkt u er dan aan dat u zich voor zondag 10 juni 
opgeeft via de website www.collegiumvocaledrenthe.nl  
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