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G OEDEMORGEN , HARTELIJK WELKOM IN DE J OZEFKERK !
V A N M O RG E N

V IE R E N W I J HE T

H EI LI G A VO N D M A A L

Voorganger:

ds. Ron Koopmans; Ouderling: Peter Stam, Ans van der Sande; Diakenen: Wim van Haren, Henk
Tibben, Rinke van Veen, Daan Kraan, Gerda Zwama, Hennie Kosse en Annet Kiers; Koster; Dennis
Bouwmeester; Orgel: Johan Gerkes.
Lezingen:
Fillippenzen 2: 12-18
Liederen:
Psalm 138: 1 en 4; Klein Gloria (195); Lied 287: 1, 2, 4, 5; Wij zijn bij U gekomen; Lied 103c: 1, 2,
3; Apostolische Geloofsbelijdenis; Lied 412: 1, 4, 6; Tijdens Avondmaal: Lied 273; 276; 840; 885;
Slotlied: Lied 425.
Collecten:
1. diaconie; 2. Pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Gruppen-Sikkens
Oppasdienst: is voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Stoyanka Kirova .
Kindernevendienst 8 oktober: leiding jongsten Yvonne Oosterhuis en oudsten Sandra van Haren.
Lucas 14:1-11 'Never een full moment', maar gezellig is anders… Jezus is uitgenodigd aan tafel bij een leider van
de Farizeeën. Aan tafel neemt hij het voortouw, maar een andere gast plaats kritische kanttekeningen bij de
omgangsvormen en tafelmanieren van gastheer en genodigden.
Volgende week zondag 15 oktober zijn er twee diensten: ’s Morgens om 10 uur een Doopdienst. De Heilige
Doop wordt bediend aan Manoah Jacob, zoon van Gerjan en Annemarie Peeneman. We lezen gedeelten uit
Genesis 6-9, het verhaal van Noach. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Voorganger is ds. Ron
Koopmans. Een liturgieboekje met alle teksten is aanwezig. ’s Avonds om 19 uur een Dienst van zegening en
voorbede. Een pastoraal getinte dienst waarin mensen kunnen vragen om een persoonlijke zegen of voorbede.
De lezing is Jacobus 5: 13-16. Voorgangers zijn ds. Elly Veldman en ds. Ron Koopmans. Muzikale medewerking
verlenen Helge Schut (dwarsfluit) en Johan Gerkes (orgel). Ook hier is een liturgieboekje aanwezig.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
donderdag
10.00 uur: Koffie-inloop
vrijdag
19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
De diaconie vraagt uw aandacht voor: de inzameling voor de voedselbank en de Wereldvoedseldag.
Zondag 15 oktober vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk. Elke 3 e
zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij de
hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven. Suggesties voor
etenswaren zijn: groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, (zilvervlies) rijst, (volkoren) macaroni, koffie, thee,
ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn. Liever niet met boodschappen
sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!

Maandag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, wordt aandacht gevraagd
voor de voedselzekerheid in de wereld, door de FAO. De FAO van de Verenigde Naties is een organisatie die tot
doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden. Daarom zouden we het bijzonder op prijs stellen dat we
zondag 15 oktober extra veel voedsel kunnen inzamelen zodat mensen ook dicht bij huis daar dankbaar gebruik
van kunnen maken. Alvast dank voor uw bijdrage. De diaconie
Kerken in kaarslicht. Op vrijdagavond 8 december hopen we dat de kerkzaal, net als vorig jaar, weer vol met
lichtjes komt te staan. Maar daarvoor is wel de medewerking van ons als gemeente noodzakelijk. Om alles die
avond, de avond ervoor en de dag erna in goede banen te kunnen leiden worden 10 personen gezocht die
hieraan mee willen werken. En zoals vorig jaar bleek is dat best gezellig en er is nu ook een draaiboek, omdat we
geleerd hebben van vorig jaar. Wie hieraan bij wil dragen kan zich opgeven bij mij.
Daarnaast zijn glazen potjes welkom, we hebben ze nog van vorig jaar, maar dat is te weinig. Daarom worden er
nog kleine en grote “HAK” potjes gezocht en dan graag zonder etiketten. Deze mag u meenemen vanaf volgende
week zondag. Voordat de dienst begint, neem ik die graag van u in ontvangst in de ontmoetingsruimte bij de
kapstokken. Mede namens onze zusters en broeders van de Mariakerk, René de Vries
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 gaat ons voor. Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor.
Vrijdagavondclub
Op 13 oktober gaat de vrijdagavondclub weer van start. Kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool nodigen
wij van harte uit. We gaan allerlei leuke dingen doen zoals knutselen, spelletjes spelen, film kijken enz. enz. We
beginnen om 19.00 tot ongeveer 20.30 uur. Kom jij ook? Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar:
vrijdagavondclub@jozefkerk-assen.nl

