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Contactpersoon 3 november 2019: Hendrik Terburg (tel. 0952 269 791)
Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur
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stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!   ..........

Voorganger ds. Joanne Greving uit Beilen

Ouderling Bas Guchelaar

Diakenen Anneke Geertsema, Hennie Kosse, Rieele Gramsbergen

Koster Dennis Bouwmeester

Muziek organist Annemargriet Duursema-Hopman

Liederen Halleluja, heel mijn leven (Psalm 146 nieuwe psalmberijming: 1, 2, 3); Klein Gloria (NLB 195); 
Psalm 146 nieuw: 4 en 5; Waar de mensen dwalen in het donker (NLB 286); Alles wat adem heeft 
love de Here (NLB 146c: 1 en 2); NLB 146c: 3 en 4; NLB 146c: 5, 6 en 7; Dank dank nu allen God 
(NLB 704).

Schriftlezing Psalm 146 en Lucas 16: 19-31

Collecten 1: diaconie; 2: pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Medendorp.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Nienke Gaasbeek en Rianne Hoekstra.

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis en Sandra van Haren
Bijbeltekst: 1 Samuël 9-10  Thema: Saul tot koning gezalfd

Toelichting: God zelf is de Leider van het volk Israël. Hij gebruikte soms wel mensen zoals Mozes
en de richters. Maar een koning hadden de Israëlieten niet. God keurt het af, dat Israël, net als de omliggende 
volkeren. een koning wil. Hij voelt zich aan de kant geschoven (1 Sam. 8:7). Uiteindelijk stemt God erin toe. 
Maar nog voor het volk een verkiezing houdt, kiest God zelf. Saul, een boerenzoon die op zoek is naar de 
ezelinnen van zijn vader. Hij raadpleegt op zijn zoektocht de profeet Samuël. Blijkbaar vindt Saul de HEER 
belangrijk. Dan maakt God aan Samuël bekend: deze man moet koning zijn! Samuël zalft hem en Gods geest 
vervult Saul. Als het volk samenkomt, komt het ook uit bij Saul, hij is koning in Gods naam.

Volgende week zondag 3 november
gaat voor de heer Arjen Zijderveld uit Groningen, onze vroegere stagiair. We vieren de Dankdienst voor de 
Oogst. Fruitbakjes worden vanuit de dienst bezorgd bij gemeenteleden die ziek zijn of aan huis gebonden. 
Het is een dienst van ‘Jonge Kerk’, en dat betekent dat ook de band Driv’n medewerking verleent. 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
vrijdag 19-21 uur: Kerken in kaarslicht

Brievenactie Amnesty: Turkije en Bangladesh
Turkije: Meerdere mannen verdwenen dit voorjaar op klaarlichte dag. Inmiddels is van enkelen bekend dat zij 
gevangen zitten op beschuldiging van betrokkenheid bij de couppoging in 2016. Twee mannen zijn nog altijd 
vermist. Vermoed wordt dat zij op een geheime plaats vastgehouden worden, maar de Turkse regering ontkent 
dit. Bangladesh: Een studente werd geschorst van de universiteit omdat zij Rohingya is. De Bengalese regering 
heeft voor Rohingya’s een studie aan een universiteit verboden. Maar dit is in strijd met een internationaal 
verdrag dat iedereen recht geeft op onderwijs. Nu kan ze wegens psychische klachten haar huis niet meer uit. 



Schrijft u mee? In de hal van de kerk kunt u na afloop van de dienst brieven meenemen voor de autoriteiten van
Turkije en Bangladesh. Uw steun helpt! 
Namens Amnesty, Marian Nuis

Fairtrade week ! 
Van 26 oktober t/m 3 november vindt de najaarseditie van de Fairtrade Week plaats. Zie ook het artikel in het 
Kerkblad. In deze landelijke campagneweek zetten bedrijven, winkels, Fairtrade gemeenten en vele vrijwilligers
zich in voor Fairtrade. Maak ons blij en doe ook mee. Ook jij kunt de wereld een beetje beter maken.
Namens de werkgroep Economie en Geloof/Fairtrade, Bert de Vries

St Presence presenteert zich in de Jozefkerk 
Bij de landelijke tour van st Presence wordt zaterdag 2 november de Jozefkerk in Assen aangedaan. 
De avond van gebed en zang begint om 19.30 uur. Om deze avond mee te kunnen maken, kunnen gratis 
kaarten worden besteld via, https://presence.nl/agenda/tour-assen/ 
Het motto van de avond is, Kom Jezus kom, vul ons land met Uw heerlijkheid!’ De muziekgroep InSalvation, 
Wim Hoddenbagh en Hans Maat verzorgen de avond. Een avond vol aanbidding en zang. Op het programma 
staan onder andere de bekende liederen zoals ‘Jezus Overwinnaar’ en ‘Vul dit huis met Uw glorie’.
Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk

Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms uitgevoerd in de Jozefkerk 
Zondag 3 november om 15:00 uur wordt in de Jozefkerk Assen Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms 
uitgevoerd door het Luthers Bach Ensemble (kleinkoor & solisten) onder leiding van Tymen Jan Bronda, Judith 
Pranger (sopraan), Florian Just (bariton), Shuann Chai | Naruhiko Kawaguchi (quatremains op een originele 
Weense vleugel).
Het ensemble heeft gekozen voor de door Brahms zelf geschreven pianoversie. 
De toegang is € 25. Kaarten via www.luthersbachensemble of www.vanplan.nl
Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk

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.
Vrijdag 8 november 2019, om 20 uur, inloop: 19.30 uur. 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.

Musica pro Deo. Vesper, zondag 27 oktober om 16 uur in de Adventskerk 
Voor de tweede keer zingt de vesper-cantorij onder leiding van Dick Dijk zingt in de serie Musica pro Deo. 
In deze vesper veel muziek van Nederlandse componisten als De Klerk, Strategier en Andriessen. 
Het Magnificat in deze dienst is getoonzet door Tom Löwenthal. Het Magnificat wordt trouwens door cantorij 
en gemeente gezongen, zoals er ook op andere momenten tijdens de vesper ruimte is voor gemeentezang. 
U bent van harte welkom in de vesper, waaraan dus medewerking verlenen: de vespercantorij o.l.v. Dick Dijk en
Wietse Meinardi aan het orgel. Liturg is Jaap de Raadt. 
Musica pro Deo draait op giften; de toegang is gratis, een ruime gift in de uitgangscollecte wordt erg op prijs 
gesteld.


