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Contactpersoon voor 18 oktober: Hendrik Terburg (tel: 0592 269 791)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 15 oktober 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

Vierde zondag van de herfst

Live én online kerkdienst
Gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven zijn live aanwezig in de kerkdienst. De dienst is 
natuurlijk ook online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . 
Dat laatste verdient de voorkeur.

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Ernst Lutgert
Koster Betsie Kraan
Organist Johan Gerkes
Zang Gerda Zwama en ds. Ron Koopmans  

AVO-team Cor Kremer (presentatie) en André Krale (video)
Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te 
geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. In de kerkzaal zelf worden de liederen 
en lezingen getoond op de schermen. Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio 
Visuele Ondersteuning.

Collecte: 
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op 
bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, 
onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.  

Lector 1e lezing: Gerda Taberima

Lezingen: Jesaja 25: 6-9; Mattheus 22: 1-14

Liederen: O Heer, er is geen trots in mij (Psalm 131); Klein Gloria (NLB 195); O kostbaar kruis (NLB 578: 1, 
2, 5, 6); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan (LB’73 
Gezang 27: 1, 2, 6); Aan de deur van ’s harten woning (LB’73 Gezang 295: 1, 3, 5); Apostolische 
Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Christus, heilig Godslam (Bundel ’38 Gezang 37); Het brood dat ons voor 
ogen staat (NLB 389 op melodie van Psalm 134); Grote God wij loven U (NLB 413).

Een bloemengroet 
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Moes-Dekker.

Volgende week zondag 18 oktober
is er weer een dienst van ‘Jonge Kerk’. Voorganger is jongerenwerker Daniël Kehanpour, en muzikale 
medewerking wordt verleend door onze band Driv’n.

http://www.youtube.com/
http://www.kerkomroep.nl/


Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
Andere, eerder geplande, activiteiten kunnen deze week in verband met de coronamaatregelen helaas 
geen doorgang vinden.

Aanmelden
voor de kerkdienst kan via het aanmeldformulier dat u op de website van de Jozefkerk vindt, of via 
inspreken op de voicemail van de Jozefkerk, tel. 0592-357360.
Buiten het Jozefkoor, dat de zang verzorgt, en de dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers, is er plaats
voor 30 kerkgangers.

Bedankt
Bedankt, voor het mooie bloemstuk, kaartjes, telefoontjes en appjes die we ontvangen hebben.
Het deed me goed.
Mijn hartelijke dank,
Annie Turkstra

Welkom in de wijkgemeente
heten wij: de heer D.R. Klaseboer en mevr. W.B. Hollander.
Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: 
‘Vertel het maar’ halen. Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.
Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een 
(zelf te verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.
Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl
In de zondagsbrief proberen we iedere week het thema van de week op te nemen en de bijbehorende 
kleurplaat. Thema 11 oktober: Saul gedood door de Filistijnen; 1 Samuël 31.
Helaas waren bij de redactie-sluiting van deze zondagbrief de materialen voor deze zondag nog niet 
beschikbaar.


