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Vanmorgen vieren wij het Heilig Avondmaal

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Hans van Selst en Peter Stam
Diakenen Henk Tibben, Luuk Oosterhuis, Rieële Gramsbergen, Daan Kraan, Hennie Kosse, Imke Zeilstra 

en Anneke Geertsema
Koster Epko Haveman
Organist Johan Gerkes
Liederen: Kom nu met zang (Psalm 33: 1 en 7); Klein Gloria (NLB 195); Als Koning opgetreden (NLB 384); 

Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); O Heer die onze Vader zijt (Liedboek ’73 Gezang 463:
1, 4, 5); Dank dank nu allen God (NLB 704: 1 en 2); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); 
Christus Heilig Godslam (Bundel ’38 Gezang 37); Gedenken wij dankbaar (Tussentijds 157);

Tijdens het Avondmaal: De Heer is mijn Herder (NLB 23b); Gij hebt mij Heer geroepen aan uw dis (NLB 381: 2 
t/m 6); Het brood dat ons voor ogen staat (NLB 389, melodie 670); Sterk, Heer, de handen tot uw
dienst (NLB 378);
Slotlied: Gaat heen in vrede (Hemelhoog 408).

Collecten 1. kerk in actie Colombia; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Lezingen: 2 Koningen 17: 24 en 29-34; Lucas 17: 11-19

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. De Graaf-Bokhoven.

Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd door Rosan Beekman en Caia Veldkamp
Kindernevendienst: Sandra van Haren en Claudia Ismaïl
Bijbeltekst: 1 Samuël 5
Thema: De ark is bij de Filistijnen.
De Filistijnen zetten de Ark als trofee naast het beeld van hun god Dagon in de tempel. Ze willen laten zien: 
onze Dagon heeft Israëls God overwonnen. De volgende dag weten ze beter: het Dagon-beeld ligt in stukken 
door de aanwezigheid van de HEER. De bewoners van Asdod en daarna Gat en Ekron krijgen last van aambeien 
en zoeken de oorzaak daarvan bij de Ark. De stadsvorsten moeten in paniek erkennen: Israëls God is ons te 
sterk, de Ark moet maar terug naar Israël. De liefde van de HEER wordt door Israël niet gewaardeerd, maar 
Gods plan met zijn volk gaat gewoon door. Via de Filistijnen zal Israël horen, dat met God niet te spotten valt. 
Hij is de Enige die de macht heeft. God toont zijn macht vaak ook aan niet-gelovigen. Indrukwekkend, om stil 
van te worden, maar reageren we daar ook op met geloof en een gehoorzaam leven?
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Voedselbank
Zondag 20 oktober vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk.
Elke 3de 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, rijst, 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!

Kristallnachtherdenking 2019: Lezing ‘Woorden zijn niet onschuldig’ door Ds. Esther Struikmans.
In deze lezing zullen vele audio- en videofragmenten te horen en te zien zijn uit toespraken van bekende 
personen, zoals journalisten en politici. De spreekster laat zien dat zowel in het verleden als in het heden de 
woorden van invloedrijke personen een zeer grote invloed kunnen hebben, en soms de weg kunnen plaveien 
naar geweld tegen bevolkingsgroepen, zoals Joden, zigeuners of de Tutsi’s in Rwanda. Ook in 2019 moeten we 
met elkaar zeer alert blijven, want woorden zijn niet altijd onschuldig.
Datum: vrijdag 8 november 2019. Tijd: 20 uur, inloop 19.30 uur. Plaats: De Bron
Informatie en/of opgave: Ds. Esther Struikmans, 050 – 3133619, estruikm@planet.nl (opgave is niet verplicht, 
maar wordt wel op prijs gesteld).  Zie ook de activiteitenkrant blz 6.

Kliederkerk zondagmiddag 13 oktober (vanmiddag):
Vanmiddag is er weer Kliederkerk in de Rolderstraat 104 van 15.30 u – 17.30 u (inloop 15 u). Voor alle kinderen 
van 0 – 12 jaar, met hun (groot-)ouders, oppas en/of grote broers en zussen. Er is weer een Bijbelverhaal, veel 
muziek en zingen, samen bidden en eten, een speurtocht en natuurlijk knutselen en spelletjes doen. Alle 
kinderen van harte welkom, met of zonder kerkelijke achtergrond.
Ds. Esther Struikmans

Vrijdagavond kerken in Kaarslicht.. nog enige hulp noodzakelijk
Vrijdagavond 1 november is de kerkzaal weer vol met lichtjes. Dozen vol jampotjes, groentepotjes en 
appelmoespotten worden daarvoor de avond ervoor uit de kelder gehaald en de kerkzaal binnen gedragen en 
uitgepakt. En daarna op hun plaats gezet, langs de banken en in een prachtig figuur voor in de kerk. Om alles 
die avond, de avond ervoor en de dag erna in goede banen te kunnen leiden worden nog enkele 
gemeenteleden gezocht die hieraan mee willen werken. En dat is nog gezellig ook. Wie hieraan nog bij wil 
dragen kan zich opgeven bij mij, per email: reinkeimpe@gmail.com of per telefoon 06-55734610.
Nieuwe potjes en dan vooral de kleine HAK potjes, zijn daarnaast ook nog steeds welkom bij ons thuis aan de 
Koningsmantel 3. René de Vries

Vanavond dienst van Zegening en Voorbede
Vanavond om 19 uur is er in de Jozefkerk een Dienst van zegening en voorbede. Een pastoraal getinte dienst. 
De muziek is van Annemargriet Duursema-Hopman op piano en Maartje de Vries op dwarsfluit. We zingen 
bekende liederen o.a. uit de Opwekkingsbundel. Voorgangers zijn ds. Elly Veldman-Potters en ds. Ron 
Koopmans.

Volgende week zondag 20 oktober
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan in de dienst. De lezingen zijn Genesis 32: 23-32 (de worsteling van 
Jakob bij de Jabbok) en Lucas 18: 1-8. Het Jozefkoor zingt in de dienst. Voor de dienst is er voedselbank-
inzameling, tijdens de dienst is er Tienerdienst in de bovenzaal en na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

Fietsen vanaf de Jozefkerk - 17 oktober
We verzamelen ons donderdagmiddag 17 oktober voor de Jozefkerk en starten de fietstocht om 13:30 uur.
Gasten zijn ook van harte welkom. Trapondersteuning, e-bikes, gewone fietsen, iedereen kan mee.
Inlichtingen bij dhr. Gruppen: 0592-316 845.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Kerkenraad
dinsdag 20.00 uur: Middenkring (Koningsmantel 10)
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)



woensdag 19.30 uur: Gemeente-avond
donderdag 19.30 uur: Leeskring (hoofdstukken 43-44-45)
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