
 

 

25e jaargang no. 5; 24 oktober 2021 

Contactpersoon 31 oktober 2021: Hendrik Terburg (tel: 0592 269 791) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 28 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 

Thema: God werkt (ook) door mensenhanden 

Bevestiging, herbevestiging en afscheid van ambtsdragers en pastoraal medewerkers  
 

Voorganger: ds. Gerrit Gardenier 

Lezingen: Micha 3: 5-11 en Marcus 10: 32-45  

Liederen:  Psalm 89: 1,2; NLB 210:1,2,3; Lied 725: 1,3; NLB 288; Psalm 101: 1,2,3; NLB 990: 1,4,5,6;  

 LvdK 1973: gez 88: 1,4; ELB 270 (Ga nu heen in vrede); Psalm 119A. 

Orgel: Klaas van der Kolk 

 

Ouderling:  Johan Sjoers 

Diaken: Anneke Geertsema en Imke Zeilstra   

Koster:  Betsie Kraan 

 

AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Jacko Duker (video) 

 

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 

Collectes weer in de dienst 

 Vanaf vorige week is het collecteren in de dienst weer een onderdeel van de eredienst. We zullen voorlopig gebruik 

maken van de lange stokken dit voor de veiligheid, en de uitgangscollecte weer met de schalen. Uiteraard blijf de 

Scipio app ook in gebruik voor de mensen die online kijken en voor de kerkgangers die dit gemakkelijk vinden. 

 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Nienke Gaasbeek en Esmée Bouwmeester 

Kindernevendienst: Claudia Ismail 

Bijbeltekst: Zacharia 2:1-5 

Thema:  Het visioen van horens en de smeden 

Juda (Israël) wordt bedreigd door vijandige rijken die met veel macht en geweld aanwezig zijn. Babel heeft 

Jeruzalem en de tempel verwoest. De Perzen hebben de macht overgenomen en nu vernederen zij Gods volk. God 

heeft beloofd dat Israël eens vrij en welvarend zal zijn, maar hoe kan dat? Daarop geeft het tweede visioen een 

antwoord. Steeds weer zullen er nieuwe machten zijn die de vijanden van nu zullen verslaan. De dreigende horens 

zullen steeds weer door smeden worden vernietigd. Want achter de vijandige machten is de HEER aan het werk 

voor Israël. Hij is Koning en sterker dan alle aardse machten. Ze bestaan, omdat Hij het toelaat, en verdwijnen 

weer als Hij dat wil. Juda is veilig door de God die van zijn volk houdt. 

 

Bloemengroet 

De bloemen uit de dienst gaan vandaag naar mevrouw Bianca van der Laan. 

 

Pastoraal 

We wensen onze zieken en  hun dierbaren de nabijheid van God en mensen. 

 

Felicitaties 

We  feliciteren mevr. J. Mink-van Schooten, die 29 oktober 90 jaar hoopt te worden.  

 

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


Bedankt 

Wij hebben het erg gewaardeerd dat we de bloemen van de kerk mochten ontvangen. Ook zijn we dankbaar voor 

de mooie kaarten en telefoontjes. Het meeleven doet ons goed. 

Hartelijk dank en een warme groet van Piet en Tiny van der Ploeg. 

 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. Van Harten-Tip) 

 

Dienst zondag 31 oktober 

Gezamenlijke dienst in De Bron; voorgangers zijn  dhr. J.W. Bassie, ds. H. Harmsen, dhr. D. Kehanpour,   

ds. H. van Noord en mw. S. Oosterom 

 

Wat hoort u/hoor jij in de Bijbel? 

Daar is de voorbereidingswerkgroep voor de dienst van 31 oktober benieuwd naar! Op die zondag is er in De 

Bron een gezamenlijke PKA-dienst van de drie wijken Vredenoord, Jozefkerk en De Drieklank. Het is die zondag 

Bijbelzondag en Reformatiezondag: een mooie combinatie, want 'sola scriptura' (zeg maar: 'alleen de Bijbel') is 

een uiterst reformatorisch adagium. Bijzondere aandacht besteden we aan de herziene Bijbelvertaling, de NBV21. 

We lezen uit Nehemia 7:72b-8:12 en Jakobus 1:19-2:5. En u/jij kunt ons inspireren door uw/jouw gedachten en 

gevoelens bij deze Bijbelgedeelten te laten weten. Dat kan door ze te sturen naar bijbelzondag@pkn-assen.nl. Hoe 

eerder, hoe beter! Alvast hartelijk dank. 

(namens de voorbereidingswerkgroep, Harry Harmsen) 

Aanmelden voor de dienst van 31 oktober 

In De Bron werken we nog met aanmelding. Als u de dienst in de kerk zelf wil meemaken (welkom!), moet u zich 

dus aanmelden. Dat kan vanaf 25 oktober via mail op aanmelden@dedrieklankassen.nl of per telefoon op 

telefoonnummer 06-34264508 op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Wie wil 31 oktober  de oppasdienst verzorgen? 

Volgende zondag, 31 oktober, is er één gezamenlijke dienst van de PKA in De Bron. We denken dat het fijn is als er 

ook oppasdienst is, zodat ouders met jonge kinderen ook kunnen komen (voor alle duidelijkheid: in totaal kunnen 

er 100 mensen in de kerkzaal). De Bron heeft echter geen eigen oppasdienst meer. Daarom een beroep op de hele 

PKA/alle wijken: wie wil die zondag de oppasdienst verzorgen in De Bron? (als er geen kinderen blijken te zijn mag 

je 'zomaar' de kerkdienst bijwonen... ;-)) Reacties naar harmsen@dedrieklankassen.nl 

 

Asser Kerkengroep Amnesty International 

Komende zondag kunt u na afloop van de dienst weer brieven meenemen. Er zijn twee acties. 

Nadat zij in een open brief schreef over haar broer en zus die in 1988 zijn geëxecuteerd, werd een vrouw in Iran 

overgeplaatst naar een andere gevangenis; daar verblijft zij nu onder heel slechte omstandigheden.  

Bij de grens tussen de VS en Mexico verblijven vluchtelingen uit Haïti. Zij zijn, vaak met geweld, uit de VS gezet. 

Vele anderen werden al gedeporteerd naar Haïti, hoewel zij daar door de politieke en economische situatie geen 

toekomst hebben. U vindt de brieven in de hal aan de Collardslaan. Schrijft u mee? Uw steun helpt!  

Marian Nuis  

 

Print/digitaal 

In deze 2 gedrukte pagina’s zijn (beknoptere) berichten opgenomen over de directe actualiteit. Wat bredere 

berichten staan op de volgende pagina’s die alleen digitaal beschikbaar zijn  (jozefkerk-assen.nl).   

 

Een avond met Sytze de Vries 

Woensdag 27 oktober is theoloog, predikant en lieddichter Sytze de Vries te gast in de Bonifatiuskerk te Vries. 

Eerder dit jaar publiceerde hij  ’Van liefde gesproken’, een boek met miniaturen bij het Johannesevangelie. We 

gaan met hem in gesprek over zijn fascinatie voor dit bijzondere evangelie, met zijn eigen verhalen en Jezusbeeld. 

Tussendoor leest hij voor uit eigen werk. Verder gaan we een aantal liederen van zijn hand, geschreven bij 
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Johannesteksten, samen zingen. 

De avond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Opgave vooraf is niet nodig. Bij de uitgang is er een vrije 

collecte voor de onkosten. Eindtijd 21.30 uur. 

De Bonifatiuskerk ligt aan de Brink te Vries. Ruime parkeergelegenheid rondom de kerk. 

 

Studenten A-capellakoor Bragi zingt in de Adventskerk 

 Op zondag 24 oktober om 16:00 uur klinkt er voor het eerst sinds anderhalf jaar weer koorzang in Musica pro Deo! 

In het a-capellakoor van studentenvereniging Bragi (koor en -orkest) uit Groningen  zingen om en nabij de twintig 

jonge studenten. In deze vesper zingt het koor werken van Bach (motet Jesu, meine Freude), Mendelssohn, Britten 

en Duruflé.  

Zoals de naam van het koor al zegt, er wordt alleen a-capella gezongen, dus zonder begeleiding van andere 

instrumenten.  

Wietse Meinardi is de organist in deze dienst en Kees Richters de liturg.  

Toegang met coronacheck (QR-code of papieren bewijs).  

Van harte welkom in de Adventskerk! 

  

Dankdaglezing 3 november 

De eerste woensdag in november, Dankdag voor gewas en arbeid. De werkgroep Economie & Geloof pakt de draad 

weer op met de inmiddels traditionele Dankdaglezing in het teken van duurzaamheid. Dit jaar hebben we Kees 

Klomp bereid gevonden de lezing te verzorgen in de Jozefkerk, aanvang 20.00u (zaal open 19.30u). 

Aanmelding vooraf is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal plaatsen. Verder zijn de regels zoals bij kerkgang 

van toepassing, waarbij we ervan uitgaan dat u bij (gezondheids)klachten thuisblijft. Bij grote belangstelling 

wordt de bijeenkomst ook gestreamd. 

De in Drouwen woonachtige Kees Klomp, lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool van Rotterdam, is sinds 

2006 een hartstochtelijk voorvechter van de Betekeniseconomie, waarbij het gaat het om sociale, economische 

en/of ecologische duurzaamheid, de drie P’s (People -mensen-, Planet -het milieu/de natuur- en Prosperity -

welzijn/voorspoed-). Kees voegt daar een vierde P aan toe: die van Purpose (de intentie). Eigenlijk is dat wat wij in 

de kerk ook wel onze spirituele duurzaamheid noemen. Kees neemt ons op 3 november onder de titel ‘Verweven 

Waarde’ mee naar een economie met betekenis, een basis voor goede voornemens na de lockdown. 

Aanmelden per email:  secretaris-economieengeloof@pkn-assen.nl 

Onder de aanwezigen wordt op deze avond een aantal boeken van Kees verloot. De toegang is gratis met de 

mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage na afloop. 

Meer informatie bij Otto Lussenburg, email: o.lussen@hotmail.com 

 

Kerken in kaarslicht 

Hierbij een oproep aan creatieve en handige gemeenteleden de jeugd van vroeger en de jeugd van nu.  

Op 5 november houden we samen met de katholieke kerk weer de kerken in kaarslichtavond. 

Wat hebben we nodig, vrijwilligers die het leuk vinden om samen iets moois te maken met kaarslichtjes 

Het moet allemaal klaar gezet worden op 4 november en s’ middags 5 november moeten alle kaarsjes worden 

aangestoken. Ook een oproep om jampotjes of groentepotjes te verzamelen (kleine potjes van Hak )  

Graag opgeven via de mail : voorzitter@jozefkerk-assen.nl 
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