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Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl  |  www.jozefkerk-assen.nl 
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Thema  “Discrimineert de bijbel?” 

Voorganger: ds. Anton Verbeek 

Lezingen             Matteüs 22: 1 – 14,  Leviticus 21: 16-24 en Jeremia 1: 1-8 

Liederen:  NLB 906 : 1, 6, 7 en 8 (God is tegenwoordig), NLB 195 (Klein Gloria); NLB 705 (Ere zij aan God); Er is 
een stad voor vriend en vreemde  (194 Ev. Liedbundel);  Psalm 42: 1 en 7; Psalm 149: 1, 2, 3, NLB  

704 (Dank, dank nu allen God) 
Muziek: Maarten Groen, orgel 

Ouderling:  Arno Visser 
Diaken: Annemieke Korf, Riëlle Gramsbergen, Luuk Oosterhuis 

Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: Willemien Hollander (presentatie) en Cor Kremer (video) 

Collecte: 1. Diaconie ; 2. Kerk en Israël; 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. 

Toelichting op het Thema 

Het is vandaag de eerste zondag van oktober en in de PKN heet deze dag ‘Israëlzondag’. 

Het is de zondag waarin de kerk extra aandacht wil geven aan haar relatie met Israël. Aan deze relatie heb ik niet 

zoveel aandacht kunnen besteden. Wel lezen we twee teksten uit de TeNaCh, het Oude Testament, het 

geloofsboek van Israël. Eén van deze teksten zal ons te denken geven, want ze klinkt ronduit discriminerend voor 

mensen die met een handicap leven moeten. Dat vraagt dus om opheldering. Daarom is het thema van deze 

dienst een vraag: ‘Discrimineert de bijbel?’  

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Frank de Graaf en Mirjam van Wijk 

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Sandra van Haren 
Thema: Welkom bij God. Uitleg: Kom jij ook op mijn feestje? Het is leuk als je uitgenodigd wordt voor een feestje. 

Jij krijgt een kaart en samen met de andere kinderen ga je iets leuks doen en misschien lekker eten. Maar als je nu 

afgesproken hebt om samen met je moeder nieuwe kleren te gaan kopen of als je op de middag van het feestje 

naar de kapper moet, wat dan? Dan doe je dat waarschijnlijk op een andere dag, want je wilt dolgraag bij het 

feestje aanwezig zijn. God wil graag dat wij op zijn Feest komen. Hij nodigt ons uit. Wat zeg jij dan?   

 

Vanavond  

is er in deze kerk om 19.00 uur een Dienst van Zegening en Voorbede.  Het thema is  Veerkracht en de 

voorgangers zijn ds. Anita Akkerman en ds. Elly Veldman-Potters. Muzikale begeleiding Everlien Bruinsma (piano) 

en Piet Bruinsma (gitaar). 

 

Volgende week zondag 9 oktober 

hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De lezing is uit 2 Timotheüs 2, vers 1-13, en het thema: ‘Houd Jezus 

Christus in gedachten’. Wij vieren op deze zondag dan ook het Heilig Avondmaal, de gedachtenis van Christus bij 

uitstek. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst. Na afloop van de dienst drinken we gezamenlijk koffie.  

 

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


Bloemengroet   

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw M. van der Male- van de Kreeke in De Slingeborgh. Zo zijn we 

met elkaar verbonden! 

 

Pastoraal 

Wij wensen allen die ziek zijn sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen. 

Er zijn veel gemeenteleden die te maken hebben met een afnemende gezondheid. Wij kunnen ons voorstellen dat 

u het fijn zou vinden om eens een bezoekje te krijgen van iemand van de kerk. Als dat het geval is, wilt u het dan 

alstublieft doorgeven? In het wijkboekje vindt u telefoonnummers van contactpersonen, diaken en ouderling van 

de sectie waar u woont. U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 

  

Huwelijksjubilea 

Wij feliciteren van harte dhr. en mw. Weima-Marissen, die op 5 oktober 60 jaar getrouwd zijn, en dhr. en mw. Van 

Noort-den Boer, die op 12 oktober ook hun diamanten huwelijk vieren.  

Wij wensen beide echtparen geluk en Gods zegen voor de tijd die voor hen ligt. 

 

Gemeente Groeigroep 

Op donderdagavond 22 september kwamen we als nieuwe groep samen. We hadden met vijf gemeenteleden een 

fijne avond. We leerden elkaar een beetje kennen, luisterden en zongen een lied en deelden met elkaar over “Leef 

je geloof”. We willen je van harte uitnodigen om aan te sluiten. Als je er vragen over hebt: tel. 06-37473766, 

hansvanselst58@gmail.com . Volgende keer is donderdag 13 oktober 19.45 uur. 

  

Donderdagochtend Bijbelkring 

 A.s. donderdag 6 oktober is de Bijbelkring om 10:00 uur in de Jozefkerk. We gaan het hebben over Psalm 2. Wilt u 

liedboek en Bijbel meenemen? Ds. Marten Mulder heeft de inleiding  geschreven die we zullen gebruiken bij het 

gesprek. Wees welkom (ook als u/jij nog niet eerder bent geweest). 

Grietje van Selst kan u meer info geven: 06-37473766. 

 

 Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag 5 oktober 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip) 

 

Kerken in Kaarslicht 

Vrijdag 4 november organiseren we voor het 6e jaar Kerken in Kaarslicht samen met onze katholieke broeders en 

zusters. Op deze dag gaan we de kerken (Maria Tenhemelopneming  en Jozefkerk) weer in betoverend kaarslicht 

zetten; duizenden kaarsjes zullen dan weer een adembenemend schouwspel worden. We willen graag in contact 

komen met creatieve ontwerpers/sters die het leuk vinden om ontwerpen te maken voor deze lichtshow. Tevens 

vragen we medewerkers/sters die willen helpen alle potjes en kaarsen op donderdagavond 3 november klaar 

te zetten en deze vrijdagavond ook aan te steken. Ieder jaar sneuvelen er een aantal potjes dus vragen we ook 

weer kleine jam- of groentepotjes, maar ook de wat grotere potten hebben we weer nodig; deze kunt u 

inleveren in de hal van de Jozefkerk. 

Voor meer informatie: René de Vries of  Dick Brouwer 
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