
 
 

25e jaargang no. 6; 7 november 2021 

Contactpersoon 14 november 2021: Anneke Kramer (tel: 0592 347 993) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 11 november 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 

Doopdienst / Oogstdienst 
Thema: ‘Sta op en schitter!’  

 

Lees over de nieuwe coronamaatregelen verderop in deze Zondagsbrief. 

Voorganger: Ds. Elly Veldman 

Lezingen: Jesaja 60: 1 – 5; Galaten 3: 26 - 27 
Liederen:  Aanvangslied, God zij ons gunstig en genadig (Psalm 67: 1 en 3); Klein Gloria; Apostolische 

Geloofsbelijdenis (Lied 340b); Here Jezus, wij zijn hier (Lied 347: 1 ); Herder, neem uw schaapje aan 
(Lied 347: 2); Laat de kinderen tot mij komen (ELB 278: 1); 10.000 redenen (Opwekking 733);  
Een mens te zijn op aarde (Lied 538: 1 en 4); Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139: 1);  
Slotlied, Groot is uw trouw (Lied 885) 

Muziek: Johan Gerkes (orgel) 

Ouderling:  Grietje van Selst 
Diaken: Rieelle Gramsbergen, Arno Visser 
Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: Martin (presentatie) en Kevin Meiland (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. Zending Guatamala; 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. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Karin Zondervan en Frank de Graaf. 

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Marjolijn Schurer.  
Bijbeltekst: Zacharia 5: 5-11  Thema: Het visioen van de vrouw in het meelvat 
God geeft een nieuw begin en vergeeft de zonde. Hij verwacht dat mensen zich inzetten om zijn wil 
te doen en geeft hun de kracht van zijn Geest. Maar houden de Judeeërs het wel vol om niet voor 
de verleidingen van de afgoden te bezwijken? Een nieuwe tempel vraagt ook om nieuwe gelovigen. 
Zacharia mag zijn volk antwoorden met het visioen van het meelvat. Hij ziet een vrouw die de 
zonde symboliseert. Een engel grijpt haar en bergt haar op in een meelvat onder een loodzwaar 
deksel. Dan komen twee vrouwen het vat ophalen en brengen het naar Sinear (Babel). In dat 
hoogmoedige, goddeloze land zullen ze blij zijn met haar ideeën en haar vereren. De boodschap is 
duidelijk: zonde hoort in Juda niet thuis. Bij Juda woont de Heer alleen. Ook ons wil God 
beschermen tegen de boze. We mogen daar steeds weer om vragen in onze worsteling Hem trouw 
te blijven. Totdat God alle kwade machten voorgoed vernietigt. Dan zijn we voor altijd veilig. 

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie: ‘Vrouwen in Guatemala’ 
(In tegenstelling tot hetgeen boven het artikel in het Kerkblad staat.) 
Tussen 1960 en 1996 was er veel geweld in Guatemala door een burgeroorlog. Ruim 240.000 mensen kwamen 
hierbij om het leven. Ondanks dat de oorlog voorbij is, is er nog steeds veel geweld, vooral tegen vrouwen.  

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


Daarom is, met ondersteuning van Kerk in Actie, Cedepca opgericht: het Evangelisch Centrum voor Pastorale 
Studies in Centraal-Amerika. Cedepca wil levens en gewoontes veranderen. Naast een theologische opleiding 
biedt Cedepca cursussen aan voor vrouwen, dit om hen te versterken, te stimuleren en actief te worden in hun 
dorp en kerk. Daarnaast om op te staan tegen het geweld en onrecht in hun samenleving. 
Diaconale werkgroep ZWO, Wim Verschoor 

Bloemengroet 
Vorige week zondag was er een gezamenlijke dienst in De Bron, de bloemen vanuit de Jozefkerk gingen toen naar 
Marcel en Tjits Mondria. Om de verbondenheid met elkaar te voelen. 

De bloemen uit de oogstdienst van vandaag gaan naar de heer Jacko Duker.  
We wensen hem van harte beterschap! 

Bedankje 
Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de bloemen en kaarten, die wij ter gelegenheid van ons  
50-jarig huwelijksjubileum op 22 oktober jl. mochten ontvangen. Het heeft ons goed gedaan.  
Jakob en Hilly Tjassing. 

Pastoraal 
Gemeenteleden die ziek zijn of het moeilijk hebben, wensen wij kracht toe, nabijheid van God en mensen. 
Als u vermeld wilt worden in deze rubriek, of als u iemand hebt gesproken, die aandacht behoeft en diegene wil 
vermeld worden, kunt u de naam en adresgegevens doorgeven aan: pastoraat@jozefkerk-assen.nl 

Gemeenteavond 
Op DV donderdag 18 november is er voor de leden van de Jozefkerk een gemeenteavond.  
Aanvang 19:30 uur in de kerkzaal. 
De kerkenraad wil u graag bijpraten over het beleidsplan en over het verloop van het beroepingswerk. We hopen 
uw vragen dan te kunnen beantwoorden. Daarnaast zal het pastoraat in de wijkgemeente op de agenda staan. 

Gemeente Groeigroepen 
In de zondagsbrief van vorige week kondigden wij het starten van Gemeente Groeigroepen aan. 
In verband met de nieuwe (oude) maatregelen in verband met corona, beginnen we voorzichtig en klein. 
De eerste bijeenkomst: zondag 7 november, 19.45 uur 
bij Marten en Nienke Kloeze. Je kunt je aanmelden via mail: martenkloeze@hotmail.com 
Wellicht komt er in de toekomst nog een woensdagavondgroep. We wachten verdere ontwikkelingen af. 
Mochten zich zoveel mensen aanmelden dat de groep te groot wordt, dan splitsen we op. Geef daarom bij de 
aanmelding even aan of je gasten zou kunnen/willen ontvangen. 

Hallo gemeenteleden, 
De Kerstpakketten actie gaat weer van start om weer kerstpakketten rond te brengen bij mensen en gezinnen  
die leven in armoede. Onze vraag aan u of u mensen of gezinnen kent die hiervoor in aanmerking komen in onze 
gemeente of daar buiten ongeacht hun achtergrond. 
We willen dan graag de gezinssamenstelling weten en van de kinderen tot 17 jaar de juiste leeftijd in verband met 
de cadeautjes die wij in de pakketten doen. Ook belangrijk is te weten of ze moslim zijn of vegetarisch eten, dit in 
verband met hun eet gewoonten. Graag willen we dan het adres, huisnummer en postcode. 
U kunt dit doorgeven voor uiterlijk zaterdag 14 november bij: Luuk Oosterhuis, loosterh@gmail.com  
Met vriendelijke groet namens de diaconie Jozefkerk, Luuk Oosterhuis 
  



Het corona virus treft ons opnieuw 
Waarschijnlijk heeft u de persconferentie gevolgd en het slechte nieuws gehoord. Er worden weer een aantal 
beperkende maatregelen opgelegd waar we als wijkgemeente mee te maken krijgen. Het moderamen houdt zich 
aan de aan de maatregelen van de landelijke overheid, RIVM en de PKN dat betekent dat we de regels zullen 
respecteren en komen tot de volgende maatregelen: 

• Alle maatregelen gelden met ingang van 6 november 2021. 
• Bij binnenkomst van de kerk desinfecteren wij onze handen. 
• We dragen in de kerk een mondkapje. Het mondkapje mag alleen worden afgezet op de zitplaats. 

Zodra de zitplaats wordt verlaten moet het mondkapje gedragen worden. 
• We houden minimaal anderhalve meter afstand tot anderen. 
• De kapstokken mogen niet worden gebruikt, we nemen onze jassen mee naar onze zitplaats in de kerk. 

Ook liever geen gebruik maken van het toilet dit alleen bij hoge uitzondering. 
• Wij zullen weer naar onze zitplaats worden begeleid. En na de dienst zult u weer op aanwijzing gedoseerd 

de kerkzaal kunnen verlaten 
• Er zal ook niet meer tijdens en na de dienst worden gecollecteerd alles via de scipio app en / of het 

speciale iban-nummer 
• Er is geen koffiedrinken na de dienst, we verlaten direct na de dienst de kerk. 
• De kindernevendienst gaat op de ‘gewone’ manier door, met dien verstande dat de leiding een mondkapje 

draagt zodra de zitplaats in de kerkzaal wordt verlaten. 

Met pijn in ons hart heeft het moderamen deze maatregelen moeten nemen. Het is niet anders, maar willen we het 
virus er onder krijgen zullen wij ook onze maatregelen moeten nemen. 
In de hoop dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen begroeten, wens ik U Gods zegen 
Dick Brouwer Voorzitter kerkenraad 
 
De diensten blijven online te volgen via www.kerkomroep.nl of via https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live 
Raadpleeg voor de precieze gegevens telkens onze website.  

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 13.30 u. Middagpauzedienst Bethelkerk (Ds. B. Dubbink) 

De vrije collecte van zondag 14 november 2021 
De vrije collecte is bestemd deze keer voor Edukans. Wat doen zij? Onderwijs is de sleutel tot duurzame 
ontwikkeling. Door te werken aan beter onderwijs, werken ze aan de Werelddoelen (SDG’s) die 193 wereldleiders 
met elkaar hebben afgesproken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger inkomen en een betere 
gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een kleinschalige aanpak: ze zorgen voor 
structurele verandering binnen het hele onderwijs. Niet alleen trainen we leraren, maar betrekken ook ouders bij 
het onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspecties en overheden. Ze leiden jongeren op in 
vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht aan sociaal en emotioneel leren. Ze werken aan de hand 
van 4 thema’s om kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden de beste kansen te geven. Basisonderwijs van 
goede kwaliteit, banen voor jongeren, onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen voor jongens en meisjes. 
Voor meer informatie zie de website: https://www.edukans.nl/  
U kunt een gift overmaken naar bankrekening nummer: IBAN: NL21INGB 0000 0005 15: T.n.v. Edukans of  
via de Scipio app of via de bankrekening van de PKA: NL25 RABO 0373 715 579 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.  
De diaconie. 

https://www.edukans.nl/

