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Zesde zondag van de herfst

Live èn 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 . Het laatste verdient de
voorkeur. We hopen dat dat op deze zondag ook weer lukken gaat!

Voorganger ds. G. J. Gardenier uit Appingedam

Ouderling Hans van Selst

Organist Johan Gerkes

Koster Josje Zeilstra

AVO-team Arie Koopen (presentatie) en 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: Jesaja 56: 1-7 en Mattheüs 15: 21-28

Liederen: Gods goedheid houdt ons staande (Psalm 107: 1 en 19); Zo vriendelijk en veilig als het licht (Lied 
221:1 en 3); Zij zullen de wereld bewonen (Lied 763:1,2,5); Goedemorgen, welkom allemaal (Lied 
288);Welzalig wie de rechte wegen gaan (Psalm 119: 59); Voor mensen die naamloos (Lied 647); 
Zoals ik ben, kom ik nabij (Lied: 377:1,2,3,4,5); God schenk ons de kracht (Lied 418:1,2,3)

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.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer en mevr. Pastoor.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 10.30 uur: Huwelijksinzegening Wieger Vriezema en Marloes Weiden
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F. H. Folkerts)
donderdag 10.00 uur: Ochtendbijbelkring groep 2
donderdag 19.30 uur: Kring ‘Bijbel en geloven’
NB. de twee bijbelkringen op donderdag zijn onder voorbehoud. Gezien de situatie rond corona is de kans 
aanwezig dat ze helaas niet doorgaan. De leden worden op de hoogte gehouden.

Volgende week zondag 1 november
hoopt ds. Ron Koopmans voor te gaan in de dienst. Het is de Dankdienst voor de Oogst. Op deze zondag doen 
twee gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof, worden negen gemeenteleden bevestigd in het ambt en 
twee ingezegend als pastorale medewerker, en vier kerkenraadsleden herbevestigd. Voorwaar een goede oogst! 
De lezingen zijn Psalm 126 en Mattheüs 20: 1-16.

Geboorte
Op 12 oktober jl. is geboren Sterre, dochter van Jeffry en Jarina Tel, en zusje van Danaé.  Van harte gelukgewenst. 

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


Wij hopen dat Sterre mag opgroeien in warme geborgenheid, en de liefde van de Here God zal leren kennen.

Huwelijksinzegening
Op maandag 26 oktober as. treden in het huwelijk Wieger Vriezema en Marloes Weiden. De
inzegening van het huwelijk zal plaatsvinden in een dienst in de Jozefkerk, die om 10.30 uur begint. De
inzegening is oecumenisch: voorgangers zijn pastoor Koos Tolboom en ds. Ron Koopmans. We wensen
Wieger en Marloes van harte een fijne dag en Gods Zegen over hun levensweg samen.

Huwelijksjubileum
Op woensdag 28 oktober zijn de heer en mevr. (Henk en Dineke) Pastoor-Huisjes 50 jaar getrouwd.  Van harte 
gelukgewenst! Bijzonder om dit heuglijke feit in dankbaarheid te kunnen gedenken en vieren. We wensen hen nog 
goede jaren samen toe, onder de hoede van Gods Zegen.

Adreswijziging
Mevr. (Wilma) Vervelde-Eijgenberger is verhuisd naar  Assen. Wij wensen haar een fijne tijd toe in haar nieuwe 
woning.

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.
Omdat as. zondag ambtsdragers bevestigd worden, is het aantal beschikbare plaatsen helaas beperkt.

Zingen tegen het donker – Musica pro deo-Vesper in de Adventskerk, 25 oktober
Op 25 oktober om 16.00 uur is de volgende vesper, dan klinkt er 20e-eeuwse Nederlandse kerkmuziek. 
Het thema is Zingen tegen het donker.
Wietse Meinardi speelt op het orgel werken van de oud-Asser componisten Jeljer Vlieg en Jo Houwman: Thema 
met variaties over de Avondzang van Jeljer Vlieg en de Partita van Jo Houwman over O hoogte en diepte looft nu 
God. In beide werken worden de variaties afgewisseld door gezongen coupletten van de liederen. Op de melodie 
van O hoogte en diepte looft nu God klinkt een nieuwe tekst van Sytze de Vries: Maak heel mijn leven tot een lied.
Deze alternatim-praktijk, het afwisselend spelen en zingen van orgel en koor, heeft heel oude papieren.
Een kleine vrouwen-zanggroep van goede zangers uit de Drieklank en Vredenoord zal de liederen zingen vanaf de 
orgelgalerij. Verder speelt Berta van der Kolk op de fluit muziek van Hendrik Andriessen en Bernhard van den 
Sigtenhorst Meyer, samen met Wietse en solo.
Ds. Harry Harmsen is de voorganger.
U kunt helaas niet aanwezig zijn bij deze dienst, maar deze volgen via de kerkomroep (geluid) en via het YouTube- 
kanaal: Kerkomroep Assen (met beeld).
De orde van dienst wordt met deze zondagsbrief meegestuurd.

Preludium: Hendrik Andriessen – Kleine Suite – I. Andante, fluit en orgel
Stilte
Openingsvers + Lofprijzing (Dienstboek, Orde voor het avondgebed, blz. 968)
Avondlied: Jeljer Vlieg (*1951) – Thema met variaties over de Avondzang, Christe qui lux est et dies (Liedboek lied 
239), orgel en zanggroep
Psalm: Psalm 4
Korte inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing: Handelingen 16: 25-34
Moment van inkeer en verstilling
Na de stilte: Bernhard van den Sigtenhorst Meyer (1888-1953) – Drie landelijke miniaturen, op.24, deel 1, fluit solo
Lied:
Jo Houwman (1938-1996) – Partita over LvdK 461, O hoogte en diepte looft nu God (Richmond)
In afwisseling met Het liefste lied van overzee deel 2, lied 37, Maak heel mijn leven tot een lied,
orgel en zanggroep



Gebeden (avondgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader, Zegenbede)
Postludium: Hendrik Andriessen – Kleine Suite – II. Andante rubato III. Allegro, fluit en orgel

Dankdag-vesper
Vanwege de huidige corona-omstandigheden hebben we dit jaar geen Dankdaglezing georganiseerd. In plaats 
daarvan zal er op woensdagavond 4 november om 19.30u een Dankdag-vesper live worden uitgezonden. Op die 
manier kunnen we met elkaar toch stil staan bij het duurzaam omgaan met de schepping en dankbaar zijn voor 
hetgeen de aarde ons ook nu biedt.
De vesper kunt u volgen dia het Youtube-kanaal Kerkomroep Assen https://tinyurl.com/kerkomroep-Assen
Alleen beluisteren kan via de Kerkomroep, Advents- of Opstandingskerk.

Om die dag tevens onze dankbaarheid voor de opbrengsten van gewas en arbeid te tonen, houden we een extra 
diaconale collecte, bestemd voor de Voedselbank.
Deelt u, deel jij ook je dankbaarheid?!
Dat kan in de Scipio App (van 1 t/m 8 nov) of door een bedrag over te maken op bankrekening 
NL25 RABO 0373 715 579, t.n.v. actierekening van Protestantse Gemeente Assen. Graag bij de omschrijving 
vermelden voor welke collecte(n) het geld is bestemd.
Namens de werkgroep Economie & Geloof
Gerard Schoep E: gerard.schoep@home.nl

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 zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.
Deze zondag gaat het over:

Heb jij genoeg aan God?
Vandaag ontmoeten we een jonge man die enthousiast is over Jezus. Hij vraagt Jezus: wat moet ik doen om voor 
altijd bij God te horen?
Jezus antwoordt hem, dat hij moet doen wat God in de wet vraagt. Om dat te laten zien moet hij alles verkopen, 
aan de armen weggeven en Jezus volgen. Dat kan de jonge man niet. Dat is te veel, te moeilijk. Verdrietig en 
teleurgesteld gaat hij bij Jezus weg. Op God alleen vertrouwen en leven van wat Hij geeft wil hij niet.
Rijkdom, geld, wat je bezit weggeven? Maar dan ben je toch ook alles kwijt? Dat lijkt zo, maar je krijgt er Gods 
Koninkrijk voor terug. Jezus noemt dat: een schat in de hemel. Blijkbaar is die nog veel meer waard.

https://vertelhetmaar.nl/
https://tinyurl.com/kerkomroep-Assen



