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Achtste zondag van de herfst.

Twee gemeenteleden doen vanmorgen Openbare Belijdenis van het geloof, en worden bevestigd in het Ambt.

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, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: bit.ly/youtube-Jozefkerk

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Zang: Keven en Elianne Meiland en Menno van ’t Veld
Ouderling : Kees Herder
Diaken : Luuk Oosterhuis
Koster : Josje Zeilstra
AVO-team : Cor Kremer (presentatie) en Maurice de Leth (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.

Lezing: Jesaja 48: 17-21; Mattheüs 25: 14-30
Liederen: Gij waart goedgunstig (Psalm 85: 1 en 3); Klein Gloria (NLB 195); Gij hebt uw woord gegeven 

(NLB 345); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Welkom zijn in Gods geheimen (LLO deel 2 
nr. 57: 1, 2 en 4); Maak ons volbrengers van dat woord (NLB 838: 2); Ik geloof dat God mijn Vader 
(Hemelhoog 344); Gij dienaars aan de Heer gewijd (Psalm 134: 1 en 2, en NLB 363); Het is de Heer 
die mensen roept (melodie Liedboek ’73 Gezang 474)

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.

Bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar heer en mevr. Gebben 35.

Belijdenis en bevestiging
In de dienst van vanmorgen doen twee gemeenteleden, Wieger Vriezema en Joachim Martijn, openbare belijdenis 
van het geloof, en zij worden ook in het Ambt bevestigd; Joachim Martijn als jeugdouderling, en Wieger Vriezema 
als diaken.

Volgende week zondag 15 november
vieren we de dienst samen met Vrijzinnig Assen. Voorganger is ds. L.J. Lijzen uit Groningen. 

http://www.sca-assen.nl/
https://kerkliedwiki.nl/Het_liefste_lied_van_overzee
https://bit.ly/youtube-Jozefkerk
http://www.youtube.com/


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.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)

Adreswijziging
Mevr. J. (Janny) Ubels-de Vries is verhuisd. 
Wij wensen haar van harte alles goeds toe in haar nieuwe woning.

Feest vieren tijdens corona.
Beste gemeenteleden, ondanks of misschien wel dankzij corona is ons 50-jarig huwelijk toch een feestelijke dag 
geworden in kleine kring in wat voor vorm dan ook. Bovendien bloemen namens de Jozefkerk, heel veel kaarten, 
mails, telefoontjes en appjes, vaak met zegenbeden en inspirerende teksten. Al deze felicitaties werken ook 
positief voor de revalidatie van Dineke (bovenarm/schouderbreuk vanwege een val). 
We tellen onze zegeningen en hartelijk dank.
Dineke en Henk Pastoor.

Vrije collecte zondag 15 november
De vrije collecte in deze dienst is bestemd voor het Hospice Het Alteveer, een Bijna Thuis Huis voor Noord- en 
Midden-Drenthe. Het Alteveer is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn en 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. Op dit moment zijn er plannen voor nieuwbouw aan de rand van Peelo om de noodzakelijk
geworden uitbreiding te kunnen realiseren. Binnen de totale kosten van de nieuwbouw is nog een flink gat te 
dichten. Hiervoor willen we graag uw aandacht vragen en u oproepen een gift over te maken via de scipio-app of 
op bankrekeningnummer NL96 RABO 0310 1235 26 o.v.v. Hospice Het Alteveer Assen. Hartelijk dank daarvoor!
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.hospice-assen.nl
De diaconie

Helpt u mee?
Ik maak samen met mijn 3-jarige zoon Matthijs knutselwerkjes voor coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen. 
Het zou geweldig zijn als veel patiënten een knutselwerkje/ tekening/ brief/ gedicht krijgen, als teken van hoop. 
Doen jullie ook mee? Stuur zelf iets naar een ziekenhuis in de buurt of stuur het naar ons (Familie Wagenaar,  adres
bekend bij de redactie vd zondagsbrief voor half november, dan zorgen wij dat ze bij de patiënten komen. 
Alvast heel erg bedankt!
Dienke en Matthijs Wagenaar (Ontmoeting)



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 opnemen en de bijbehorende kleurplaat.

Dat is mijn plaats!
Stoelendans spelen is leuk. Iedereen wil winnen en probeert snel op een stoel te gaan 
zitten als de muziek stopt. Voor één is er geen stoel. Die heeft verloren. Stoelendans is 
een leuk spel. Maar hoe vind je het als iemand jouw stoel weghaalt in een restaurant als 
jij even naar de wc moet? Opgestaan, plaatsje vergaan, zoals bij stoelendans? Nee, dat 
is niet netjes. Want op die stoel zat jij al.
Jezus vertelt een verhaal over een wijngaard. De eigenaar gaat op reis en laat 
wijnbouwers ervoor zorgen. Hij betaalt hen daarvoor. De druivenoogst dragen ze af aan 
hem; het is immers zijn wijngaard. Maar de wijnbouwers willen zelf de oogst hebben 
voor alle werk. Ze willen de plaats innemen van hun baas. Hij is er toch niet. Ze 
gebruiken zelfs geweld tegen de knechten van de eigenaar die de druiven komen 
ophalen. Ze doden uiteindelijk zijn enige zoon om de wijngaard voorgoed
in handen te krijgen.
Jezus zegt: de wijngaard is de wereld, de eigenaar is God en Ik ben de Zoon. De wereld is
van God. Wij mogen van deze wereld genieten, maar wel aan God geven waar Hij recht 
op heeft.



Matteüs 21:33-46


	Dat is mijn plaats!

