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Het is vandaag Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar.
Wij gedenken de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn; 

wij noemen hun namen voor Gods aangezicht.’

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Hans van Selst, Thea Wubs
Diakenen Hennie Kosse, Rieële Gramsbergen, Gerda Zwama
Muziek organist Johan Gerkes en het Jozefkoor
Koster Dennis Bouwmeester
AVO-team Jacko Duker (presentatie), Marten Kloeze (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.

Lezingen: Psalm 91 en 1 Corinthiërs 15: 51-57

Liederen: voor de dienst: Neem, Heer, mijn beide handen (Bundel ’38 Gezang 232)
in de dienst: U zij de glorie (NLB 634); Klein Gloria (NLB 195); Leid, vriendlijk licht (Bundel ’38 
Gezang 230: 1 en 3); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Wie in de schaduw Gods mag 
wonen (NLB 91a, met Jozefkoor); Eens als de bazuinen klinken (NLB 769: 1, 4, 6); Vergeet niet 
hoe wij heten (NLB 731, met Jozefkoor); Er is een land van louter licht (NLB 753); Ga maar gerust 
(mel. JdH 96).

Collecten 1. hospice; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Labree-Niemeijer.

Na afloop van de dienst 
– is het mogelijk nog een lichtje aan te steken, voor in de kerk.
– zijn direct nabestaanden van de genoemde overledenen welkom in de achterzalen 
 van de kerk om nog wat na te praten. Zij worden ontvangen met koffie en thee.
– wordt aan de uitgang een Gedachtenisbrief uitgedeeld, met daarop alle namen.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Nienke Gaasbeek en Frank 
de Graaf

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Jasmijn Beekman
Bijbeltekst: 1 Samuël 16 Thema:  David tot koning gezalfd

Toelichting Wij zijn geneigd om naar iemands uiterlijk te kijken. Zij ziet er mooi uit. Of hij is lang, hij is sterk. 
Maar God kijkt anders. God kijkt naar binnen bij een mens. Hoe ziet het er daar uit? Is het daar goed, is iemand 
eerlijk en vol vertrouwen op Hem? Of zit het daar vol leugen, verdriet en jaloezie… Iemand kan er aan de 
buitenkant heel mooi uit zien, maar van binnen niet geschikt zijn. En ook andersom. Samuël moet een nieuwe 
koning zoeken in plaats van Saul. God stuurt hem naar Betlehem. Een van de zonen van Isaï heeft de HEER 
uitgekozen. Samuël denkt te weten wie, als hij naar het uiterlijk kijkt. Maar God wijst de jongste zoon aan: David, 
de weinig indrukwekkende herdersjongen.

Bij de bloemen
Door het kruis is een cirkel in het bloemstuk de kringloop van het leven: geboren worden, leven en sterven. De 

http://www.sca-assen.nl/


openheid van de cirkel geeft ons inzicht, doorzicht en uitzicht. De levenscirkel is doorbroken door het overlijden 
van een geliefde.
De klimop en de conifeertakken zijn altijd groen. Zo is het ook met de trouw van God, die er altijd zal zijn, ook al is 
het soms heel moeilijk.
De witte rozen symboliseren het nieuwe leven. Ze zijn het teken van ons als gemeenschap binnen onze kerk.
De rode roos staat voor liefde. Liefde die wij voelen voor de mensen, die van ons heengingen. In liefde houden we 
hen omsloten. De roos staat rechtop, want echte liefde is niet klein te krijgen en wijst naar licht, kracht en hoop!
Hennie Kosse

Vrije diaconiecollecte voor het Hospice
De vrije (eerste) collecte vanmorgen is bestemd voor het Hospice Het Alteveer, een ‘Bijna Thuis Huis’ voor Noord- 
en Midden-Drenthe, een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn. Het Alteveer ligt in een rustige 
woonbuurt bij het centrum van Assen. Het hospice biedt persoonlijke zorg in een rustige en huiselijke sfeer. 
Net als thuis kunnen familie en vrienden hun zorg en aandacht blijven geven. Als het nodig is, nemen vrijwilligers 
en professionele zorgverleners het van hen over. Ook in de laatste fase van het leven is er ruimte voor rust en 
persoonlijke aandacht. Voor meer informatie: e-mail info@hospice-assen.nl  Goed om eens bij stil te staan op 
eeuwigheidszondag. U kunt ook op bankrekening NL96 RABO 0310 1235 26 geld overmaken.
Wijkdiaconie Jozefkerk

Vanavond Welkomdienst
Vanavond om 19 uur gaat in de Jozefkerk voor ds. Gert Hutten uit Arnhem. Het is een Welkomdienst, 
met als thema: ‘Zie Jezus’. Muzikale medewerking verleent het Interkerkelijk mannenkoor Edoza uit Sneek 
onder leiding van Jan Hibma. Organist is Gerwin van der Plaats.

Volgende week zondag 1 december
is het de eerste zondag van Advent. Voorganger in de dienst is de heer Henk Binnekamp, stagiair in onze 
gemeente. De lezingen zijn Jesaja 2: 1-5 en Mattheüs 24: 32-44. 
Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst in zaal 5, en na afloop drinken we samen koffie.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. Henk Binnekamp)
donderdag 20.00 uur: Moderamen met RK Locatieraad

Dankbaar
zijn wij dat onze gebeden zijn verhoord en de chemo heeft geholpen en de tumor weg is.
Ook dankbaar zijn we voor alle gebeden, kaartjes, telefoontjes en bezoeken vanuit de Jozefkerk.
Het heeft ons ongelofelijk goed gedaan. We hopen binnenkort weer eens in de kerk te komen.
Met hartelijke groet, Jan en Ina Sterenberg.

Vijfde editie Mooi Verhaal
Vrijdag 29 november openen we weer de kerkelijke PopUpwinkel Mooi Verhaal in het Forum. 
Om 17 uur is de opening, vanaf 17.30 is er het Soepcafé (maaltijdsoep van overgeschoten groenten zolang de 
voorraad strekt) en om 19.00 uur is er een gratis concert van gospelkoor El Elohim. Op zaterdag 30 november gaan 
we vanaf 10 uur met iedereen die mee wil helpen een kapelletje bouwen dat een plaats krijgt in de winkel.
In de winkel worden producten verkocht van goede doelen organisaties. Er doen enkele nieuwe organisaties mee, 
dus het aanbod is nog diverser. Bijna elke dag is er wat te doen, lezingen, live muziek, workshops. Een volledig 
overzicht vindt u op de website pkn-assen.nl of volg ons op FB Mooi Verhaal Assen voor het laatste nieuws.
We hopen u graag te ontmoeten, namens alle vrijwilligers, Bert Altena - stadspredikant
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