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Voorwoord
De informatiegids die voor u ligt is het resultaat van met elkaar bouwen aan Gods
gemeente. Deze gids is zowel bedoeld voor eigen leden als voor externen, om duidelijk te
maken hoe Jozua op dit moment functioneert. Ongetwijfeld zullen ook naar de toekomst
zaken worden toegevoegd of veranderd. Dat is ook goed, want een gemeente is een levend
geheel waarbinnen veranderingen plaatsvinden. Onze dank gaat in de eerste plaats naar
God, die zijn gemeente heeft gebouwd, daarnaast naar al die mensen die in al die jaren hun
bijdrage hebben geleverd.
In 1992 werden wij benaderd door Jozua Dordrecht om met een aantal leden vanuit hun
midden te starten met gemeentestichting in de Alblasserwaard. In 1993 ging Evangelische
gemeente Jozua Alblasserwaard officieel van start met 23 mensen, inclusief kinderen. Sinds
die tijd is er veel gebeurd. De gemeente is inmiddels gegroeid naar ongeveer 1000 leden.
Dat heeft in de afgelopen jaren ook gezorgd voor nieuwe structuren, zoals kringen en
taakgroepen. In deze gids worden deze structuren en organisatie beknopt uitgelegd. Deze
zaken lijken misschien minder belangrijk, maar de les van jaren gemeenteopbouw heeft ons
geleerd dat het voor mensen prettig is als er duidelijkheid is. Zowel ten aanzien van
geestelijke zaken (duidelijke standpunten) als ook praktisch, bijvoorbeeld wie doet wat en
wie is er waarvoor verantwoordelijk?
Natuurlijk gaat deze gids niet alleen over structuren. Als eerste komt de identiteit van onze
gemeente aan bod. Jozua wil een Bijbelgetrouwe en evenwichtige gemeente zijn met
openheid voor gaven van de Heilige Geest. Wij gaan ervan uit dat ieder lid zich inzet en laat
gebruiken tot opbouw van de gemeente. Dus geen lidmaatschap zonder verdere
betrokkenheid, maar een levende steen (dit uitgangspunt vindt u in I Petrus 2b). Ook
onderlinge vriendschap en medeleven binnen de gemeente is belangrijk. Dit komt met
name tot uiting in de kringen, die u kunt zien als kleine cellen van de gemeente Jozua met
de bedoeling te fungeren als 'huisgezin van God'.
Naast de huiskringen organiseert Jozua nog vele andere activiteiten. In deze gids vindt u
een overzicht. Daarnaast vindt u ook informatie over de meest praktische zaken, van de
gang van zaken tijdens een dienst tot collectebonnen. Uiteraard kan deze gids niet op elke
vraag een antwoord geven. Actuele informatie kunt u vinden op onze site www.jozuaega.nl. Voor specifieke vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij de informatiebalie in de hal
of bij de taakgroepleiders (zie de namen achterin deze Wegwijzer). Of stel uw vraag
gewoon eens aan een gemeentelid tijdens het koffiedrinken na de dienst. Want gemeente
zijn, dat doen we met elkaar.

Gerrit Mes (voorganger/oudste)
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Even voorstellen…: De gemeente Jozua
Wie zijn wij?
Jozua is een evangelische gemeente van christenen uit de Alblasserwaard en omgeving, die
mensen wil aansporen tot een levende relatie met God en met elkaar. Wij zien onze
gemeente als een huisgezin van God, gebaseerd op liefde en respect voor God en
medemens. Jozua Alblasserwaard is een zustergemeente van Jozua Dordrecht en
aangesloten bij de Evangelische Alliantie. Onze gemeente is van start gegaan in 1993 en telt
nu ruim 700 leden. Het Bijbels fundament van de gemeente Jozua staat in Psalm 127:1a:
"Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan."

Naam en logo
De gemeente Jozua is genoemd naar de Bijbelse figuur Jozua. Hij is
het schaduwbeeld van Jezus Christus en de naam betekent "Hij die
Verlost".
Het logo bestaat uit drie elementen: een kruis, een duif en een open
deur. De gemeente Jozua heeft als doel om een 'open huis' te zijn
voor iedereen die Jezus Christus zoekt. In het logo zien we daarom
ook het kruis, dat een wezenlijk onderdeel vormt van het 'open huis'.
We komen dit huis binnen door het werk van de Heilige Geest (de duif) en Jezus Christus,
die van zichzelf zegt: "Ik ben de deur" (Johannes 10:9).

MissieNederland
Jozua Alblasserwaard is deelnemer (lid) van MissieNederland. MissieNederland stelt zich
ten doel dienstbaar te zijn aan de vernieuwing, de opbouw en de eenheid van het Lichaam
van Christus. Zij doet dit door christenen toe te rusten tot dienst aan God, aan de wereld en
aan elkaar, waarbij MissieNederland zich richt op individuele christenen, plaatselijke
gemeenten en christelijke organisaties. Voor meer informatie: www.missienederland.nl.

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)
Jozua is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Dit is een platform voor
leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties.
Het doel van SEM is bewustwording te creëren over verschillende vormen van misbruik,
zoals machts-, financieel en seksueel misbruik. Ook voorziet SEM in een meldpunt voor
machts-, financieel en seksueel misbruik door leidinggevenden binnen gemeenten of
christelijke organisaties die lid zijn van SEM. SEM heeft vertrouwenspersonen en een
klachtencommissie voor het geval dat er sprake is van misbruik. Voor meer informatie:
www.wijzijnsem.nl.

Externe contacten
De gemeente Jozua kent twee vormen van overleg met andere gemeenten:

overleg tussen voorgangers en oudsten met onze zustergemeente Jozua
Dordrecht;
Wegwijzer
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overleg tussen voorgangers en oudsten van een aantal gemeenten in de regio,
waarbij ontmoeting, uitwisseling en opbouw centraal staan.
Ook onderhoudt Jozua contact met de omliggende kerken, zowel met
voorgangers/predikanten alsook met leden en werkgroepen onderling. Daarbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan het (mede)organiseren van de Nacht van Gebed, de Alpha cursus,
enzovoort. Jozua Alblasserwaard staat voor bruggen bouwen tussen de gemeenten en wil
als zodanig niet alleen op zichzelf functioneren. In dit verband heeft God ons heel duidelijk
op ons hart gelegd, dat dit een eerste opdracht voor ons als gemeente is.

ANBI status/Giften
De Belastingdienst heeft de Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard per 1 januari
2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften
aan de gemeente aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard
binnen de daarvoor geldende regels).
Ook als u kosten heeft gemaakt voor de gemeente maar deze niet declareert, kan er sprake
zijn van een gift die u mee kunt nemen in uw belastingaangifte. Voor meer en actuele
informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.
Over structurele, vaste giften en legaten ten behoeve van de gemeente kan een notaris u
informeren.
Collectebonnen zijn ook aftrekbaar van de belasting. U kunt deze besteden voor de
zondagsschool en de collectes. Collectebonnen zijn per twintig stuks verkrijgbaar in
waarden van € 1,00, € 2,50 of € 5,00. U kunt deze bestellen door het gewenste bedrag over
te maken via de bank, zie onderstaand rekeningnummer. Nadat het geld overgemaakt is,
kunt u binnen twee weken de bonnen ophalen bij de infobalie in de hal.
Tijdens de dienst is er één collecte kan u uw gift contant geven of via de GIVT-app.
Er zijn machtigingskaarten verkrijgbaar voor eenmalige en periodieke giften.
Rekeningnummer voor giften: NL35 INGB 06791.69.431 t.n.v. Jozua.

Financiën
God zelf heeft ons financiële middelen gegeven om rentmeester over te zijn. Wij mogen
dus aan Hem teruggeven wat in feite al van Hem is. We beseffen dat de een daarin meer
kan geven dan de ander, maar het principe blijft hetzelfde: wat is Gods werk u waard? We
verwachten van gemeenteleden dan ook dat zij bijdragen naar vermogen.
Alle taken binnen de gemeente zijn ondergebracht in taakgroepen. Iedere taakgroep maakt
jaarlijks een plan met daarin de activiteiten die zij het komende jaar willen uitvoeren en het
budget dat hiervoor nodig is. De oudsten bekijken of deze aanvragen passen binnen de
visie en het beleid van de gemeente en of de aanvragen financieel haalbaar zijn. De
goedgekeurde aanvragen vormen de door de oudsten vastgestelde begroting van de
gemeente.
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De gemeente heeft een van de oudsten belast met het op een verantwoorde manier
bijhouden van alle inkomsten en uitgaven en het regelmatig verstrekken van informatie
hierover. Hij wordt hierbij ondersteund door de Taakgroep Financiën.
De oudsten kunnen besluiten om in bijzondere situaties (zoals bijvoorbeeld een
humanitaire ramp) een extra collecte voor dit doel te houden. Collectes met een speciaal
doel worden in zijn geheel voor dit doel bestemd.
Iedere maand controleert een kascontrolecommissie, bestaande uit twee gemeenteleden,
de boekhouding. Hun bevindingen worden als verslag bij de jaarrekening gevoegd.
Daarnaast wordt er elk kwartaal verantwoording afgelegd aan alle oudsten, diakenen en
taakgroepleiders. Een financieel jaarverslag wordt door de oudsten vastgesteld en op
aanvraag verstrekt.
Uitgaven zijn onder meer de kosten voor het onderhoud en het gebruik van het gebouw,
het houden van diensten, sprekersvergoedingen, de medewerkers die in dienst zijn van de
gemeente, zending, evangelisatie, muziek, jeugd, tieners, zondagsschool en crèche.

Geschiedenis
In 1992 vroeg de leiding van Evangelische gemeente Jozua Dordrecht aan twee echtparen
uit de Alblasserwaard of zij beschikbaar waren voor de opbouw van een evangelische
gemeente in hun regio. Bijzonder daaraan was, dat deze echtparen hier al tien jaar over
nadachten en een jaar concreet gebeden hebben voor de opbouw van een gemeente in
hun eigen omgeving. Zij zagen dit als antwoord op hun gebeden en besloten tot een
proefperiode met kringavonden en zondagmiddagdiensten.
Op 4 april 1993 ging de Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard officieel van start. De
eerste diensten werden gehouden in De Blokkerd aan de Plantageweg. Na enkele diensten
nam de support van Jozua Dordrecht af en moest Jozua Alblasserwaard leren op eigen
benen te staan. De echte kern bestond uit 10 echtparen. Dit was destijds ook het gebed als
teken om te mogen starten. Met muzikaal talent was Jozua niet rijk bedeeld, maar ook
daarin voorzag de Heer door vrienden van vroeger uit gospelgroep The Bridge.
In juli 1993 verhuisde Jozua naar het gebouw van koffiebar De Poort omdat De Blokkerd
gesloopt werd. Ten tijde van de verhuizing bezochten 50 volwassenen en kinderen de
diensten, zowel leden als gasten. Al snel werd ook het gebouw naast De Poort gebruikt
voor opvang van de kinderen in de crèche en de zondagsschool. Toen alleen al 130
volwassenen geregeld de diensten bezochten, werd De Poort te klein.
In oktober 1998 verhuisde Jozua naar De Wipmolen, waarvan op zondag het hele gebouw
beschikbaar was. Tijdens de diensten was er dus genoeg plaats voor zondagsschool, crèche
en dergelijke. Vooral voor doordeweekse activiteiten en vergaderingen en het secretariaat
bleef er echter ruimte nodig. Eind maart 2002 kreeg Jozua onverwacht de mogelijkheid om
een pand aan de Van Hogendorpweg in Alblasserdam te huren, dat in gebruik genomen
Wegwijzer
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werd als Gemeentecentrum. Hier was plaats voor het secretariaat, maar ook voor
vergaderingen, de Open Kring, et cetera.
Na verloop van tijd ontstond weer een nieuw ruimteprobleem: De Wipmolen zou gesloopt
worden en de zalen in het nieuwe gebouw, Landvast, waren te klein voor Jozua.
Verschillende gebouwen werden in overweging genomen, maar uiteindelijk bleek geen van
deze gebouwen geschikt voor het huisvesten van zo'n grote gemeente. In april 2008
tekenden Evangelische Gemeente 't Scheepke en Evangelische gemeente Jozua
Alblasserwaard daarom een intentieverklaring met het voornemen om tot realisatie van
een Evangelisch Centrum te komen, waarin beide gemeenten onderdak kunnen vinden.
Een oplossing voor de lange termijn, want Jozua kon na 31 augustus 2008 geen gebruik
meer maken van De Wipmolen en er was nog geen nieuw onderkomen gevonden.
Op wonderlijke wijze vond Jozua uiteindelijk toch een nieuw onderkomen in het huidige
gebouw aan de Ampèrestraat. Omdat dit gebouw nog verbouwd moest worden, kreeg
Jozua toestemming om toch nog tot eind 2008 gebruik te maken van De Wipmolen. Na
ontzettend veel inspanning werd de Kerst van 2008 gevierd in het nieuwe gebouw.
Het voormalige bedrijfspand heeft een grote zaal met plaats voor circa negenhonderd
personen en daarboven vijf bouwlagen met diverse zalen voor onder meer vergaderingen,
Bijbelstudies en de zondagsscholen. Jozua heeft toestemming van de gemeente
Alblasserdam om zich voor vijf jaar op industrieterrein Vinkenwaard te vestigen, omdat het
gebouw volgens het bestemmingsplan geen 'maatschappelijke bestemming' heeft.
Inmiddels is het bestemmingsplan zodanig gewijzigd dat de definitieve 'maatschappelijke
bestemming' verkregen is.

Statistiek
Het is de gemeente Jozua geenszins om aantallen te doen, maar hieronder krijgt u een idee
hoe de gemeente in de loop van de jaren gegroeid is. Daarvoor mogen we dankbaar zijn.
Jaartal
1993
1998
2002
2007
2013
2014
2015
2019
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Aantal leden
start gemeente: 10 echtparen met hun kinderen
137 leden
409 leden, inclusief aspirant-leden
590 (aspirant)leden
782 (aspirant)leden
810 (aspirant)leden
898 (aspirant)leden
1023 (aspirant)leden
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Organisatiestructuur
Leiding
De leiding van de gemeente Jozua wordt gevormd door een oudstenraad, waarbij een van
hen, Gerrit Mes, is benoemd tot voorganger/oudste. De oudsten worden in hun taak
ondersteund door diakenen. In de Bijbel (onder meer in Handelingen 14:23) staat dat
oudsten worden aangesteld. Ze zijn aangesteld om de gemeente te leiden, maar altijd in
het oog te houden wat de Here Jezus heeft gezegd over leiderschap: "Maar wie onder u
groot wil worden, zal uw dienaar zijn" (Mattheus 20:26). Het gaat dus om dienend
leiderschap, vanuit de verantwoordelijkheid die God geeft en waarover Hij rekenschap
vraagt (Hebreeën 13:17).
Enkele verantwoordelijkheden zijn:

de geestelijke koers van de gemeente. Dit uit zich onder meer in onderwijs in de
vorm van Bijbelstudie, prediking, beoordeling van profetie in samenkomsten et
cetera;

indien nodig de toepassing van tuchtmaatregelen (zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 5
en 6, Titus 1 en 1 Timotheüs 5:17);

leiding geven waar nodig, dus visie en koers bepalen, uiteraard in
overeenstemming met wat de Bijbel ons leert;

herderlijke (= pastorale) verantwoordelijkheid (zie Handelingen 20:28).
Alle hierboven genoemde verantwoordelijkheden van de leiders ontnemen
gemeenteleden natuurlijk nooit hun persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God.

Taken
Op basis van I Petrus 2:4-5 willen we gemeente met elkaar zijn. Dus geen lidmaatschap
zonder verdere betrokkenheid, maar iedereen wordt geacht zich als een levende steen in te
zetten in de gemeente, voor zover dat mogelijk is en liefst naar de gaven die God gegeven
heeft.
Voor alle duidelijkheid: aan mensen die geen lid zijn, worden in principe geen taken
gegeven; ook niet op eigen verzoek. Als u nog niet volwassen gedoopt bent, wijzen we geen
lerende taken toe zoals zangleiding, onderwijs, leiden van een zondagsschoolgroep en
crèche groep B (uitgezonderd hulp), tiener- of jeugdleiding, pastoraal team en dergelijke.
Daarnaast is het voor lerende taken een voorwaarde dat u de Open Kring hebt bezocht en
daarmee kennis hebt genomen van de visie en de geestelijke identiteit van de gemeente.

Taakgroepen
Alle taken binnen de gemeente zijn ingedeeld in taakgroepen, waarbij een taakgroepleider
(en vaak ook een assistent-taakgroepleider) is aangesteld. De (assistent)taakgroepleiders
leggen verantwoording af aan de oudste die hun taakgroep als aandachtsgebied heeft.

Wegwijzer
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Waar staan we voor?
Doelstellingen
De doelstellingen van de gemeente Jozua zijn:

bekendmaken van het goede nieuws: de liefde van Jezus;

werken aan eenheid onder mensen door de liefde van Jezus;

communicatie van Gods veelkleurige wijsheid naar de wereld;

het groeien in geloof en liefde.
De doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten van Jozua en in onze geloofsbelijdenis (zie
hieronder). Van de statuten kunt u een exemplaar opvragen via het secretariaat.

Geloofsbelijdenis
In onze geloofsbelijdenis staat beschreven waar Evangelische gemeente Jozua
Alblasserwaard voor staat. De hele geloofsbelijdenis kunt u downloaden via www.jozuaega.nl. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste punten die wij belijden:

Wij geloven dat de Bijbel de waarheid bevat en is geschreven door mensen die
daartoe door God zelf zijn geïnspireerd.

Ook geloven wij, dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij kort na Zijn
kruisiging is opgestaan uit de dood en vanaf dat moment voor eeuwig leeft.

De Bijbel leert, dat ieder mens in de ogen van God zondig is, maar dat Jezus door
zijn dood aan het kruis de straf die ieder mens verdient in onze plaats heeft
ondergaan.

Iedereen die in Jezus gelooft en Hem aanneemt, krijgt vergeving van zonden en
een eeuwig leven.
Een passage uit de Bijbel zegt hierover:
''Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon
niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de
ondergang te redden'' (Johannes 3:16-17).

Missie
Gered door Jezus, geleid door de Geest, gezonden in de wereld.

Visie
In 2019 heeft de gemeente Jozua een (nieuwe) visie voor de gemeente opgesteld. Het
oudstenteam heeft op meerdere momenten samen stilgestaan bij de toekomst van Jozua.
Hierbij is alles onder het voorbehoud gesteld van Jak.4: 15 ‘Zo de Heere wil en wij leven’
om vervolgens te proberen Gods stem hierin te verstaan. Deze visie is gesteld naar het jaar
2025.
Wij verlangen dat Jozua in 2025 …
… gegroeid is in discipelschap en diepgang, met de focus op God en Zijn levende Woord als
fundament, in plaats van op onszelf
10
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… radicaal, echt en bewogen is en leeft in afhankelijkheid van God de Vader, Zoon en
Heilige Geest. Jozua is een levende gemeente van Jezus Christus!
… gegroeid is in betrokkenheid. Jozua is in omvang gegroeid, de eenheid is bewaard en we
hebben we onszelf geoefend in de zorg en verzorging van elkaar
… oog heeft ontwikkeld voor de oudere generatie onder ons. We zeggen dit niet alleen,
maar doen het ook!
… is gegroeid in aantal leden omdat we onze missionaire roeping als uitgangspunt hebben
genomen voor ons gemeente-zijn
…. zich heeft gericht op groei in gebieden waar de kerk verdwijnt (of niet aanwezig is).
Hierbij is er speciaal oog voor de eenzamen en het kleine en onbetekenende
… satellieten, gemeenschappen heeft doen ontstaan door de mensen uit ons midden die
God daartoe geroepen heeft, en deze mensen goed heeft begeleid
… niet alleen betrokken is geraakt op haar omgeving, maar staat in de samenleving. We
hebben daar echt impact op!
… een team van voorgangers heeft waarin verschillende kwaliteiten vertegenwoordigd zijn,
zowel naar binnen als naar buiten
… (financieel) heeft geïnvesteerd in dit team, met continue teamvorming waar aansporing,
versterking en elkaar vormen normaal is
… het potentieel en ook de gaven en talenten van alle gemeenteleden optimaal benut
worden
… een kerkelijke structuur heeft met een zo lichtgewicht mogelijk karakter, waardoor
mensen organisch hun plek kunnen vinden en innemen
… speciaal oog heeft voor het betrekken, boeien en motiveren van de jeugd!
… haar gebouw gebruikt als plek van toerusting, die ook van betekenis is voor de buurt; het
is een plaats van bedrijvige mensen die samen uitreiken naar de omgeving om hen heen
… zich gericht heeft op een efficiënt gebruik van haar gebouw; we hebben geen nieuw
gebouw aangeschaft, maar het oude verbouwd en anders ingedeeld
… wegen heeft gevonden om het gebruik van haar gebouw te optimaliseren, door de
verhuur van zalen en lokalen

Lidmaatschap
Lidmaatschap staat open voor iedereen die Jezus Christus als persoonlijke Verlosser heeft
aangenomen; dus voor hen die christen zijn. Als u lid wilt worden van de gemeente Jozua,
vult u daarvoor een inschrijfformulier in (beschikbaar via de infobalie). Het formulier kan
worden ingeleverd bij de infobalie of opgestuurd naar het secretariaat, Ampèrestraat 4,
2952 AA Alblasserdam. Vanaf dat moment bent u aspirant-lid.
Via het secretariaat zult u vervolgens een uitnodiging ontvangen voor de Open Kringavonden. Van aspirant-leden verwachten wij dat zij de circa vier bijeenkomsten van de
Open Kring bijwonen (of bijgewoond hebben), zodat zij op de hoogte zijn van waar de
gemeente Jozua voor staat.
Nadat u de Open Kring volledig heeft gevolgd, wordt u verzocht om een huiskring te kiezen
en zult u worden uitgenodigd door de desbetreffende kringleiders voor een
lidmaatschapsgesprek. Na dit gesprek en met wederzijds goedvinden, kunt u dan als
gemeentelid worden voorgesteld in een zondagse dienst.
Wegwijzer
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Gedoopt zijn door onderdompeling is geen voorwaarde voor lidmaatschap, maar wel een
Bijbelse aangelegenheid waarvan wij verwachten dat onze leden die serieus zullen
overdenken en daar te zijner tijd toe zullen overgaan. Ook wordt van ieder lid gevraagd
actief te zijn in de gemeente met de gaven en talenten die God hem/haar heeft gegeven en
zich aan te sluiten bij een huiskring.

Ledenlijst
Uit oogpunt van privacy verstrekken wij de ledenlijst uitsluitend aan leden en aan hen die
te kennen hebben gegeven lid te willen worden.

Doop
Wij geloven dat de Bijbel slechts ruimte biedt voor de waterdoop door onderdompeling aan
hen die bekeerd zijn en dat dit een nadrukkelijke opdracht is van God. Dit geldt dus niet
voor kleine kinderen. Bij aanvraag van lidmaatschap wordt de betrokken persoon gevraagd
om serieus te onderzoeken of hij/zij door onderdompeling gedoopt wil worden, indien dit
nog niet heeft plaatsgevonden. Dit is echter geen verplichting, omdat de betrokkene zelf
verantwoording schuldig is aan God.
Een aantal malen per jaar is er een doopdienst. Wie het verlangen heeft om gedoopt te
worden, kan hiervoor contact opnemen met een oudste of kringleider.

Avondmaal
We vieren tijdens de dienst maandelijks het Avondmaal. Dit doen wij onder meer op basis
van de onderstaande teksten uit de Bijbel:
"Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons
zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een
zuiver geweten hebben gekregen; en ons lichaam is met schoon water gewassen".
(Het Boek; Hebreeën 10:22)
"Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker
drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat,
roept zijn veroordeling af over zichzelf. (NBV; I Korinthiërs 11:28-29)
Het Avondmaal staat open voor zowel gemeenteleden en gasten:

Als u Jezus Christus heeft aangenomen en belijdt als persoonlijke Redder en
Verlosser.

Als u Jezus Christus belijdt als de levende Zoon van God.

Als u leeft en handelt in overeenstemming met deze belijdenis.
Voor jongeren en kinderen geldt het volgende:

Ook jij bent van harte welkom als je Jezus erkent als de Zoon van God en de Heer
van jouw leven en je openlijk voor Hem uitkomt.

Je ouders of verzorgers dragen hierin de eindverantwoordelijkheid.
12
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Als gemeente vinden we het belangrijk dat je ouders/verzorgers je hierin
onderwijzen.
Overleg met hen of je deel mag nemen aan het Avondmaal. Heb je niet de
mogelijkheid om hier met je ouders over te spreken, spreek dan met een oudste
of een kinder-, tiener-, of jeugdleider.

De dienst
Locatie en tijd
De diensten op zondagmorgen beginnen om 10:00 uur in ons gebouw aan de
Ampèrestraat 4 in Alblasserdam.

Welkom!
Iedereen is van harte welkom in onze diensten. Wij doen ons best om al onze gasten
persoonlijk aan te spreken, maar u kunt ons daarbij ook helpen. Bezoekers of gasten
moedigen wij aan om bij de deur al kenbaar te maken dat men voor het eerst de dienst
bezoekt. De gastheren en gastvrouwen (herkenbaar aan hun badge) kunnen de gasten dan
verder wegwijs maken. Vanaf 9:30 uur staan zij in de hal om onze gasten welkom te heten.
Voor vragen of informatie over de gemeente kunnen gasten zowel voor als na de dienst bij
hen terecht. Maar uiteindelijk is het de taak van alle gemeenteleden om ervoor te zorgen
dat gasten zich daadwerkelijk thuis voelen in ons midden.

Informatiebalie
De informatiebalie in de hal wordt zowel voor als na de dienst bemand. Hier is naast
informatie over Jozua ook andere relevante informatie verkrijgbaar.

Bidstond voor de dienst
Van 9:30 tot circa 9:45 uur is er op de eerste etage een korte bidstond ter voorbereiding op
de dienst, die voor iedereen toegankelijk is.

Crèche
Tijdens de dienst wordt er goed voor uw kinderen gezorgd. Er zijn verschillende
crèchegroepen.
De drie crècheruimtes om op de begane grond zijn voor de kleintjes tot ongeveer 2,5 jaar.
Bij de deuren staan de precieze leeftijden. Voor deze drie crèchegroepen geldt dat er van
alles aanwezig is om de kleintjes goed te kunnen verzorgen: boxen, kinderstoeltjes,
slaapruimte met bedjes, een flessenwarmer, maxi-cosi en natuurlijk allerhande speelgoed.
In een map kunt u informatie over de kinderen opschrijven voor de leid(st)ers, zoals
voeding, verschoning, slapen en bijzonderheden. Door middel van een oproepsysteem
kunnen ouders zonodig uit de dienst geroepen worden.
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Dan zijn er twee crèchegroepen voor peuters van 2,5 jaar tot (bijna) 4 jaar. Voor deze
kinderen is er al een echt programma, waarbij ze met elkaar zingen, een Bijbelverhaal
luisteren en een daarbij passend knutselwerkje maken. Deze groepen zitten op de 2e
verdieping. Mooie ruimtes waar de kinderen kunnen rennen, rijden en bouwen, maar
natuurlijk ook rustig (samen) een boekje kunnen lezen of een puzzel maken.
Vanaf 9:30 uur zijn de alle crèches bemand, zodat ook ouders de gelegenheid hebben om
naar de bidstond te gaan. Voor alle crèches geldt dat u uw kinderen er voor 10:00 uur
brengt. Dit om te voorkomen dat baby's en peuters, die net tot rust zijn gekomen, weer
onrustig worden en dat het programma van de oudste groepen wordt verstoord.

Zondagsschool
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er zondagsschool. Het doel hiervan is dat we
de kinderen vertrouwd willen maken met God en Zijn Zoon Jezus Christus en hen helpen
om steeds meer te gaan leven als kind van Hem, zodat ze Zijn liefde en genade gaan
begrijpen en ervaren, leren (aan-)bidden, Bijbel lezen en leren over de leiding van de
Heilige Geest. Dit alles op een niveau dat bij hen past, in verschillende leeftijdsgroepen.
Het einddoel van de zondagsschool is dat kinderen God in een persoonlijke relatie gaan
leren kennen als hun Vader en Verlosser en een levende en persoonlijke relatie met Hem
zullen hebben. De kinderen leren om met elkaar als gemeente een gezin te zijn waarin
ruimte is voor iedereen, waar tijd is voor elkaar en waar je elkaar mag dienen met de door
God gegeven talenten. Wij leren hen op hun eigen unieke wijze de liefde van God door te
geven aan anderen.
De kinderen gaan eerst mee in de gewone dienst. Tijdens de zangdienst geeft de
zangleiding aan wanneer de kinderen naar hun zondagsschool mogen gaan. Groep 7 en 8
blijven één keer per maand in de gewone dienst.

Mededelingen
Bij de ingang van de zaal ontvangt u wekelijks een mededelingenblad, met daarop gegevens
over de dienst, geplande activiteiten in de komende week, lief en leed onder
gemeenteleden, oproepen, nieuwtjes, et cetera. Alle geplande activiteiten voor de hele
maand en overige bijzonderheden kunt u vinden op onze website: www.jozua-ega.nl.

De dienst
Het doel van de dienst is om God te eren, Hem te danken voor Zijn genade in ons leven en
om Hem beter te leren kennen. Dat kan op allerlei manieren invulling krijgen.
De meest voorkomende indeling van de dienst is het zingen van een lied, dan het
welkomstwoord en gebed, vervolgens de zangdienst, de prediking, het uitspreken van de
zegen en een afsluitend lied.
Maandelijks vieren we tijdens de dienst het Avondmaal en circa vijf keer per jaar is er een
doopdienst. Verder worden er regelmatig nieuwe leden voorgesteld of kinderen
opgedragen aan het begin van een dienst.
Naast tijd voor gebed, aanbidding door het zingen van liederen en de prediking is er in de
dienst ruimte voor getuigenissen en voorbede voor bijvoorbeeld zendelingen of zieken.
14
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Zang- en aanbiddingsdienst
Een zangleid(st)er leidt de zangdienst, veelal bijgestaan door een praisegroep en het
muziekteam. De liederen worden geprojecteerd op twee schermen.
Er zijn momenten van spontaniteit en blijdschap, maar ook van rust en stilte. De zang heeft
aanbidding van God tot doel.
Binnen de zangdienst zijn er een of meer momenten van gebed, waarin iedereen die dat wil
God hardop kan danken voor Zijn grootheid.
Tijdens deze aanbidding hebben leden ook de gelegenheid om getuigenissen of profetieën
uit te spreken. Dit doet men meestal voor de microfoon. Als gasten iets willen doorgeven,
wordt hen gevraagd dit na afloop van de dienst aan de voorganger of een oudste te
melden, zodat het getoetst kan worden aan de Bijbel.

Prediking
Regelmatig verzorgt onze eigen voorganger Gerrit Mes de prediking. Daarnaast wordt de
prediking ook met regelmaat verzorgd door een andere oudste en leden van Jozua die deze
gave hebben. Verder zijn er gastsprekers vanuit andere gemeenten.
Door een specifiek gedeelte uit de Bijbel uit te lichten en er uitleg over te horen, leren we
hoe we geestelijke principes kunnen toepassen in ons dagelijks leven.
Soms doet de spreker een uitnodiging na de prediking om er ernst mee te maken en om
datgene wat in de prediking naar voren kwam praktisch te maken. Deze uitnodiging wordt
vaak ingevuld door het opsteken van uw hand of te gaan staan tijdens een gebed om uw
keuze kenbaar te maken voor God en voor de gemeente. Een andere manier is de
uitnodiging om naar voren te komen in de zaal, waar oudsten, kringleiders en/of leden van
het pastoraal team dan met en voor u bidden.

Na de dienst
Er is gelegenheid om onder het genot van koffie of thee wat na te praten. Ook zijn er altijd
leden van het pastoraal team beschikbaar om met de aanwezigen door te praten over de
dienst, over het geloof of over persoonlijke aangelegenheden, of om hiervoor te bidden. Dit
kan in een speciale ruimte achterin de zaal.

Geluidsopname
Er wordt altijd een geluidsopname van de dienst gemaakt. U kunt de preek achteraf
kosteloos beluisteren via www.jozua-ega.nl (klik op 'Preken en Studies'). Deze zijn een half
jaar na datum van de preek beschikbaar, daarna op te vragen via info@jozua-ega.nl.
Vaak worden er ook van doordeweekse Bijbelstudies een geluidsopname gemaakt. Ook dit
kunt u opvragen via info@jozua-ega.nl.
Als er een bijzondere dienst is, bijvoorbeeld een doopdienst, wordt er een DVD met geluid
én beeld gemaakt. Deze kan besteld worden via het secretariaat en kost € 5,00.
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Kringen
De Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard is in 1993 met 23 mensen, waaronder
kinderen, begonnen. Van een kleine gemeente zijn we inmiddels een grote gemeente
geworden. Dat vraagt uiteraard om andere structuren en heeft geresulteerd in de opzet
van het zogenoemde kringenwerk. De gemeente is opgedeeld in kringen om ervoor te
zorgen dat de onderlinge zorg en betrokkenheid niet verloren gaat in het grotere geheel.

Huiskring
De huiskringen zijn als het ware kleine cellen van de gemeente Jozua met de bedoeling te
fungeren als 'huisgezin van God', waar de deelnemers onderlinge zorg en vriendschap
kunnen ervaren. Doel van deze huiskringen is om te groeien in de relatie met elkaar en met
God. Naast het elkaar beter leren kennen, is ook het bevorderen van onderlinge herderlijke
zorg een van de doelen. Elke kring heeft een kringleidersechtpaar en eventueel een
assistentkringleidersechtpaar, die zijn ingezegend om als 'herders' de kringen te leiden.
De huiskringen bestaan uit een vaste groep leden, die om de 14 dagen in huiselijke sfeer bij
elkaar komen. Deze avonden worden op allerlei manieren ingevuld; onder meer met
Bijbelstudie, met elkaar zingen en bidden, met Avondmaalsviering of gewoon met een
avond gezellig samenzijn. Wanneer de gemeente verder (in aantal leden) groeit, zal ook het
aantal huiskringen toenemen.

Open Kring
De Open Kring is een kring voor gasten en aspirant-leden. Het is een kring waar u in vier
avonden

de "geestelijke identiteit" van Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard leert
kennen

en kunt kennismaken met de gemeente(leden) en medegelovigen.
Als u lid wilt worden van onze gemeente, verwachten we dat u de Open Kring bezocht
heeft, zodat u kennis heeft genomen van de visie en de geestelijke identiteit van de
gemeente. De Open Kring wordt twee keer per seizoen gegeven.
Aspirant-leden worden na het volgen van de Open Kring ingedeeld bij een huiskring, waar
gasten overigens ook van harte welkom zijn.

Themakring
Als er gemeenteleden zijn die bijvoorbeeld Bijbelstudies willen volgen over een bepaald
onderwerp, dan is er de mogelijkheid om die te volgen in een themakring. Themakringen
zijn: de Jozua Contactgroep en de Vrouwenkring.
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Kringleiders
Alle kringleiders staan met naam en adres vermeld in de Informatiegids Kringenwerk, die
elk seizoen uitgegeven wordt. Kijk voor informatie over kringen en kringleiders in deze gids.

Overige activiteiten
Naast de zondagse dienst organiseert de gemeente Jozua tal van activiteiten die het
gemeente-zijn ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn Bijbelstudieavonden,
gebedsbijeenkomsten en evangelisatieacties. Er zijn ook veel activiteiten die specifiek voor
kinderen en jongeren georganiseerd worden. Kijk daarvoor in het volgende hoofdstuk.
Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de overige activiteiten binnen Jozua. Actuele
informatie en de agenda vindt u op de website www.jozua-ega.nl of op het wekelijkse
mededelingenblad.

Evangelisatie
Aan de opdracht "Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen" (Mattheus 28:19)
trachten we als gemeente Jozua waar mogelijk invulling te geven. Hiertoe is een werkgroep
evangelisatie in het leven geroepen, die uiteenlopende activiteiten met dit doel
organiseert. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van huis-aan-huisacties, speciale
evangelisatiediensten, stands tijdens evenementen (zoals het Havenfestival in
Alblasserdam) en de jaarlijkse ‘Nacht van Gebed’.

Pastoraat
Soms zit je met iets waar je met iemand over wilt praten. Met iemand die te vertrouwen is
en wat levenswijsheid heeft. Soms wil je daarvoor liever iemand benaderen die niet tot de
directe omgeving behoort. De mensen van het pastoraat staan dan hiervoor klaar. Als er
moeilijkheden op uw pad zijn, of als u met iemand wil praten over uw relatie met God. De
mensen van het pastoraat kunnen natuurlijk niet altijd de problemen wegnemen, maar
geven u wel de kans uiting te geven aan uw gevoelens en gedachten, er samen voor te
bidden en u zonodig door te verwijzen naar professionele hulp. Na elke dienst is er ook een
nazorgteam beschikbaar voor degenen die verder willen praten of willen bidden. Tieners en
jongeren kunnen voor dergelijke gesprekken ook terecht bij de jeugd- of tienerleiding of bij
JOZ!, dit is pastoraat, dat gericht is op kinderen en tieners/jeugd.

Lief en leed
Als gemeenteleden is het goed om met elkaar mee te leven. Wij vragen u daarom in geval
van geboorte, verloving, huwelijk, jubileum, verhuizing of overlijden altijd een exemplaar
van het kaartje/de kennisgeving aan het secretariaat op te sturen. Er wordt dan, afhankelijk
van de gebeurtenis, aandacht aan geschonken op het zondagse en indien nodig wordt de
informatie bewaard in het archief (bijvoorbeeld bij een verhuizing).
Wanneer een gebeurtenis niet gepaard gaat met een kaartje, bijvoorbeeld bij ziekte of een
ziekenhuisopname, geeft u dit dan door aan het secretariaat. Het secretariaat zorgt er dan
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17

voor dat uw bericht, indien u daar geen bezwaar tegen heeft, wordt doorgegeven aan de
redactie van het mededelingenblad, de oudsten of andere belanghebbenden.

Diaconie
De diaconie is er voor gemeenteleden die in financiële, materiële of andere niet-geestelijke
nood zitten en hulp nodig hebben. Daarbij wordt iedere situatie afzonderlijk bekeken en
het is dan ook heel moeilijk te omschrijven in welke gevallen exact de diaconie kan en zal
helpen. Een ieder die een beroep wil doen op de diaconie, zal dat zelf moeten aangeven.
Een aanvraag kan men in principe aan elke oudste, diaken of kringleider melden, maar zal
altijd doorverwezen moeten worden aan de diakenen. Om zoveel mogelijk geheimhouding
te betrachten, is afgesproken dat zij hierover alleen onderling als diakenen verantwoording
hoeven af te leggen. Dit om de privacy van gemeenteleden zoveel mogelijk te waarborgen.

Gebed / bidstonden
Gebed is de basis van de gemeente waarop we mogen bestaan. Dit krijgt op verschillende
manieren invulling, bijvoorbeeld:

Door uw persoonlijke gebeden thuis: bidt en dankt bij voortduring en met
volharding voor de gemeente;

Voor de dienst: er is altijd een bidstond ter voorbereiding op de dienst, waarbij
iedereen welkom is;

Tijdens de dienst: er is vrijwel altijd ruimte voor gezamenlijk gebed door middel
van aanbidding, dankzegging en lofprijzing;

Na de dienst: er is gelegenheid voor persoonlijk gebed met een nazorgteam;

Tijdens gezamenlijke gebedsavonden in het Jozua-gebouw.

Op de bidstonden: deze functioneren op diverse locaties bij leden thuis of in ons
gebouw en worden via het mededelingenblad en tijdens de dienst
bekendgemaakt. Eenmaal per veertien dagen op de zondagavond. Voor meer
informatie: zie de website;

Tijdens speciale diensten: een groepje mensen bidt dan in een afzonderlijke
ruimte.

Bijbelstudie
De zondagse diensten, de kringen en de jongerenavonden richten zich onder meer op
Bijbelstudie. Daarnaast zijn er Bijbelstudieavonden waardoor men zich verder kan
verdiepen in Gods Woord.
Vanuit de Bijbel als gezaghebbend woord van God, wordt een bepaald onderwerp of
Bijbelgedeelte behandeld. Soms bestaat het uit een serie elkaar opvolgende avonden
rondom één thema. Het doel van deze avonden is om mensen zowel in geestelijke zin als
ook in praktische zin te onderwijzen. De beste omschrijving van het doel is te vinden in de
Bijbel zelf, in 2 Timotheüs 3:16: "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de
mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust."
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Onderrichten:
Weerleggen:

iemand leren wat hij nodig heeft te weten, onderwijzen.
de onjuistheid aantonen van iets; in dit geval toont de Bijbel
aan als er onjuistheden in iemands leven zijn.
Verbeteren:
herstellen, verhelpen. Hier heeft dit betrekking op het
verhelpen en verbeteren van de onjuistheden die God aan
iemand door zijn Woord heeft laten zien.
Opvoeden in gerechtigheid: leren gehoorzaam te worden aan het Woord van God.
Toerusting dus om het christen-zijn in het dagelijks leven gestalte te geven en (meer)
vrucht te gaan dragen.
U wordt aangeraden om Bijbel, pen en papier mee te nemen, zodat u aantekeningen op
een later tijdstip nog eens kan nalezen en overdenken. Ook wordt er van elke Bijbelstudie
doorgaans een geluidsopname gemaakt die men kan bestellen.
De Bijbelstudie-avonden zijn bestemd voor alle leden, maar ook gasten zijn van harte
welkom. Via het secretariaat kan men ook zelf onderwerpen aandragen.

Overige cursussen / trainingen
Op regelmatige basis worden er diverse cursussen en trainingen gevolgd. Denk aan: de
discipelschapstraining, marriage course of Ready to marry. Deze cursussen worden
gecommuniceerd via het mededelingenblad en de website.

Kinderen en jongeren
Voor alle leeftijdsgroepen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Het
jongerenwerk is verdeeld in twee verschillende taakgroepen, Kinderwerk (0-12) en
Jongerenwerk (12-20+). Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten
per leeftijdsgroep.

Kidsclub (groep 5 t/m 8)
Één keer per maand is er op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 uur Jozua Kidsclub voor de
kinderen van groep 5 t/m 8. De Jozua Kidsclub wordt ingevuld met een verhaal uit de Bijbel,
knutselen, zingen, spelletjes, sport, film en natuurlijk veel lol en gezelligheid.
Het doel van de Kidsclub is de kinderen meer over God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest te vertellen en voor te leven, zodat zij jonge discipelen kunnen zijn en/of
worden. Een tweede doel is kinderen met elkaar in contact laten komen om elkaar op een
ontspannen manier beter te leren kennen, zodat ze ook leren inzien dat gemeente zijn
meer is dan alleen op zondag bij elkaar komen.

Kinderkamp (groep 3 tot en met 8)
Elke zomer wordt er in de eerste week van de basisschoolvakantie een kinderkampweek
georganiseerd voor alle kinderen die in groep 3 tot en met 8 van de basisschool zitten.
Samen met de kampleiders gaan de kinderen tijdens het Schatzoekers Kinderkamp op zoek
naar de Grootste Schat door middel van Bijbel lezen, zingen en veel andere dingen.
Daarnaast gaan ze knutselen, heel veel spelletjes doen en is er een speciale themadag waar
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de kinderen verkleed mogen komen. Tijdens het kamp worden de kinderen ingedeeld in
kleine, leeftijdsgebonden groepjes met een eigen leider. Het Schatzoekers Kinderkamp is
niet alleen bedoeld voor de kinderen uit gemeente Jozua: iedereen in de genoemde
leeftijdscategorie is van harte uitgenodigd om mee te gaan! De leiding is in handen van een
jong team dat bestaat uit een hoofdleidersechtpaar, cateringmedewerkers en
groepsleiders. Medio december zijn er nieuwe folders beschikbaar en is er de mogelijkheid
om kinderen op te geven.

Tieners (12-15 jaar)
Om de week komen de tieners bij elkaar in verschillende groepen. Op die avonden is er veel
tijd voor gezelligheid en wordt er met elkaar gepraat over het geloof. Misschien heb je
vragen en wil je meer weten? Je bent welkom! Daarnaast wordt er regelmatig een activiteit
georganiseerd waar de groepen gezamenlijk bij elkaar komen. Deze avonden worden
meestal gehouden in het Jozuagebouw of de tieners gaan ergens naar toe. Eens per jaar
gaan zij ook met elkaar een weekend weg en samen met de jeugd organiseren de tieners
jaarlijks een aantal speciale jeugddiensten.

Jeugd (15-19 jaar)
Wat heeft God in deze tijd tegen jongeren te zeggen? Is de Bijbel meer dan een stoffig
geschiedenisboek? Wat betekent Jezus in ons leven? Dat is wat de jeugd wil ontdekken
tijdens de jeugdavonden, eens per twee weken op zondagavond. Tijdens een jeugdavond
zingen en bidden de jongeren met elkaar, is er Bijbelstudie en natuurlijk heel veel
gezelligheid. Regelmatig organiseert de jeugd ook andere activiteiten, om elkaar op een
ontspannen manier beter te leren kennen en vooral ook veel lol te hebben met elkaar.
Verder is er elk jaar een jeugdweekend!

20+ kringen (vanaf 20 jaar)
Als je 20 jaar bent, verlaat je de jeugd en is het de bedoeling dat je je aansluit bij een kring.
Naast de traditionele huiskringen zijn er ook speciale huiskringen voor de jeugd, zoals
Kruispunt en BurgerKring. De kringen komen één keer in de twee weken een avond bij
elkaar om samen Gods Woord te lezen/bestuderen, te bidden, te zingen, het Avondmaal te
vieren en met elkaar te praten. Meer informatie over de verschillende jeugdkringen vind je
in de Informatiegids Kringenwerk.
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Adressenlijst
Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard
Ampèrestraat 4
2952 AA Alblasserdam
T
078-6916832
F
078-6934962
E
info@jozua-ega.nl
W
www.jozua-ega.nl
Openingstijden secretariaat
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00-15:00 uur
Specifieke e-mailadressen
Gemeentezorg:
Gevonden of verloren voorwerpen:
Persberichten:
Website:

nazorg@jozua-ega.nl
gevondenvoorwerpen@jozua-ega.nl
pr@jozua-ega.nl
website@jozua-ega.nl

Bankgegevens
Rekeningnummer voor giften:
Rekeningnummer voor betalingen:

NL35 INGB 06791.69.431 t.n.v. Jozua.
NL87 INGB 00083.62.376 t.n.v. Jozua.
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