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Contactpersoon 26 augustus 2018: Johanna de Vries  (tel. 0592 356 473)
Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl  |  www.jozefkerk-assen.nl
stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.

Voorganger ds. Ron Koopmans

Ouderling Peter Stam Diakenen Hennie Kosse, Annet Kiers en Daan Kraan
Orgel Johan Gerkes Koster Betsie Kraan

Liederen Psalm 89: 1 en 7; Klein Gloria (Lied 195); Lied 287: 1, 2, 5; Wij zijn bij U gekomen; Psalm 119: 65 
en 66; Gezang 462 Liedboek ’73: 1 en 2; Lied 974 alle verzen, vers 1 en 3 solo; Lied 422.

Schriftlezing Efeziërs 4:25 – 5:20

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat & eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. De Klein-Westerbrink.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia Ismaïl-Overwijk.

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Tjits Mondria.
Thema: Moet je horen! Bijbeltekst:  Marcus 7 : 31-37  

Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof en gebrekkig spreekt. “Effata!”, roept Jezus. ‘Word geopend!” Dat
verandert alles. De hemel gaat open, voor de man gaat de wereld open. Hij kan weer horen en zijn tong komt 
los. Jezus zegt tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch.

Volgende week zondag 26 augustus 
vieren wij de dienst samen met Vrijzinnig Assen. Voorganger is mevr. ds. Y.J. Hiemstra uit Ee.

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
Aanstaande woensdag 22 augustus is er weer een middagpauzedienst in de Bethelkerk. Aanvang 12:30 uur. 
Voorganger is ds. L.E. Leeftink.

Open kerk met orgelconcert
In het kader van ‘Op bezoek bij Jozef en Maria’ zijn de Mariakerk en de Jozefkerk nog geopend voor 
bezichtiging of om zomaar eens binnen te lopen, op as. zaterdag 25 augustus van 13.30 tot 16.00 uur. Om 15.00 
uur geeft organist Matthijs de Vreugd een inloop-orgelconcert. 



Ontdek het ……. zelf op de Alpha-cursus
Op 26 september aanstaande start er (weer) een Alpha cursus in Assen.
Maar het is mijn verlangen om bij voldoende aanmeldingen, minimaal 4 personen, ook een Alpha-cursus in 
onze kerk van start laten gaan.
Daarom aan u of jou de oproep  of u nog mensen kent, die u graag aan deze cursus mee zou willen laten doen. 
Of misschien zou u zelf uw basiskennis van het christelijk geloof weleens willen opfrissen of opnieuw willen 
ontdekken? Ook dan bent u welkom!
Onder ons zijn er die u er alles over kunnen vertellen.
Opgave en meer informatie bij René de Vries (telefoon 06-55734610 of email reinkeimpe@gmail.com

Fietsen
Op donderdag 23 augustus wordt er, bij goed weer, weer gefietst vanaf de Jozefkerk. Vertrek is om 13.30 uur 
vanaf de Jozefkerk. Gasten zijn van harte welkom mee te fietsen! Vooraf aanmelden is niet nodig.
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.
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