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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Voorganger
Ouderling
Organist

ds. Ron Koopmans
René de Vries
Johan Gerkes

Diakenen Wim van Haren, Bas Guchelaar en Henk Tibben
Koster
Marcus Kramer

Liederen voor de dienst: Dank U Vader van de lichten; Van U zijn alle dingen (Liedboek ’73 Gezang
465: 1, 2, 5); Nooit kan ’t geloof teveel verwachten (Liedboek ’73 Gezang 291)
Liederen in de dienst: Psalm 68: 7; Klein Gloria (Lied 195); Lied 150a; Wij zijn bij U gekomen; Psalm
40: 4; Nu bidden wij (Liedboek ’73 Gezang 95); Lied 315; Halleluja, eeuwig dank en ere (Liedboek ’73
Gezang 257).
Schriftlezing Efeziërs 3
Collecten
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Mereth de Jong en Stoyanka
Kirova-Stankova
Nevendienst voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Claudia Ismaïl
Bijbeltekst: Marcus 7:1-23
Thema: Is dat goed?
De Farizeeën en Schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de leerlingen van Jezus verkeerd
doen. Zij eten met onreine handen, als eten niet kostbaar en van God gegeven is! Jezus vertelt in dit
verhaal dat “het goede doen” niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat om wat leeft in
je hart en wat je aan anderen laat merken.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Lutgert-Socapua.
Volgende week zondag 12 augustus
is de Jozefkerk gesloten, in het kader van de zomerdiensten.
Er is wel dienst in De Ontmoeting (Kloosterveste in Kloosterveen), waar ds. Ron Koopmans voorgaat.
Lezing is daar Efeziërs 4: 1-24. Verder is er dienst in de Opstandingskerk (voorganger ds. Harry
Harmsen) en in de Adventskerk (een morgengebed). Alle drie deze diensten beginnen om 10.00 uur!
Op zondag 19 augustus
is er wel dienst in de Jozefkerk, gewoon om half tien. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
De lezing is dan Efeziërs 4: 25 – 5: 20. Voor de dienst is er dan voedselbankinzameling, en na afloop
van de dienst gezamenlijk koffiedrinken.
Koffiedrinken: Vanmorgen is er gelegenheid om elkaar na afloop van de dienst te ontmoeten onder
het genot van een kop koffie, thee of fris. Van harte aanbevolen!
Middagpauzediensten: As. woensdag 8 augustus is er weer een middagpauzedienst in de Bethelkerk.
Aanvang 12.30 uur. Voorganger is ds. R. Koopmans. Op 15 augustus gaat voor ds. A. van Harten-Tip.

Open kerk met orgelconcert: 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, op de zaterdagen 11
en 18 augustus van 13.30 tot 16.00 uur.
Bedankt!
Hartelijk dank voor de bezoekjes, bloemen, kaarten en telefoontjes na mijn knieoperatie tijdens de
ziekenhuisperiode en thuis.
Mede namens Bertus, Hennie Middelbos-Heijblom
Orgelconcert Johan Gerkes thuiswedstrijd op Van Dam Orgel
In de reeks zomerorgelconcerten is het donderdag 9 augustus de beurt aan Johan Gerkes.
’s Avonds om 20.00 geeft hij een concert op het orgel dat hij iedere zondag in de eredienst
bespeelt. Hij speelt dus een thuiswedstrijd. Het programma bestaat uit muziek uit de eerste helft
van de 20e eeuw. Alfred Hollins (Concert Overture in c minor), Herbert Howells (Master Tallis’s
testament) en het grote werk van Hendrik Andriessen (Sinfonia). Het concert wordt afgesloten met
een drietal stukken van de Vlaamse componist Flor Peeters.
Johan Gerkes is als organist 45 jaar verbonden aan Jozefkerk, waarvoor hij onlangs werd
onderscheiden met het insigne ‘Goud met briljant’ van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer.
In dit concert maakt u kennis met Johan als concertorganist. Een concert dat u niet mag missen!
Orgelconcert donderdag 9 augustus, 20.00 uur. Toegang € 10.00
Fietsen: Op donderdag 9 augustus wordt, bij goed weer, gefietst vanaf de Jozefkerk. Start: 13.30 uur.
De heer Gruppen zorgt voor een mooie route en gasten zijn van harte welkom mee te fietsen!
Op donderdag 16 augustus is er weer een boerenfietstocht! Let op: Deze start om 9.30 uur.
Ook dan zijn gasten van harte uitgenodigd om mee te gaan.
Voor meer informatie is de heer Gruppen te bereiken op tel. 0592-316845.
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.

