
Gemeenteleden die ziek zijn of het moeilijk hebben, wensen wij 
kracht toe en de vrede van God.

Als u vermeld wilt worden in deze rubriek, of als u iemand hebt 
gesproken, die aandacht behoeft en diegene wil vermeld worden,
Kunt u de naam en adresgegevens doorgeven 
aan: pastoraat@jozefkerk-assen.nl
 
Ochtend bijbelkring:
Op donderdag 4 november om 10.00 uur komen we bij elkaar in zaal 
1/2  van de Jozefkerk.
Ds. Marten Mulder wil dit seizoen met ons spreken over enkele 
psalmen. Fijn, dat we zo ook samen ons kunnen verdiepen in een 
deel van de Bijbel en elkaar kunnen ontmoeten.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, of kom gewoon een 
keertje luisteren.
 
Gemeenteleven
In meer of mindere mate hebben we allemaal last gehad van de 
beperkingen in de afgelopen periode. Nog steeds moeten we 
voorzichtig zijn, maar we zijn blij dat we wat meer mogelijkheden 
hebben om als gemeente weer samen te komen.
Zowel op zondag in de eredienst, kindernevendienst en tienerdienst, 
als doordeweeks bij vergaderingen en kringen.
Bij deze activiteiten missen we een voorganger. De kerkenraad vindt 
de onderlinge ontmoeting en het (geloofs)gesprek belangrijk en stelt 
voor om te starten met twee gemeentegroeigroepen. 
GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof,
gemeenschap en gastvrijheid centraal staan. 
We denken aan een groep op zondagavond en één op 
woensdagavond, bij iemand thuis, in eerste instantie om de andere 
week, maar dat kan in overleg aangepast worden. 
De eerste bijeenkomsten(oriëntatie-avond):
zondag 7 november, 19.45 uur
bij Marten en Nienke Kloeze, Wilgenbeemd 37. Je kunt je aanmelden
via mail: martenkloeze@hotmail.com
woensdag 10 november, 19.45 uur
bij Luuk en Yvonne Oosterhuis, Libelkleuven 83. Je kunt je 
aanmelden via mail: loosterh@gmail.com
Als je nét op deze data niet kunt maar wel graag wilt aansluiten, kun 
je je ook aanmelden bij deze mailadressen.
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