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     Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
    Eerste zondag van de herfst

Voorganger ds. G.J. Gardenier uit Appingedam  
Ouderling Thijs Zwiers  Diakenen Henk Tibben, Daan Kraan en Imke Zeilstra
Koster Ramon Troost Organist Johan Gerkes 
Lezingen Jeremia 23:23-29;  Lucas 12:49-56
Liederen Psalm 97: 1,2; Lied 512: 1,2,3,4; Lied 305; KND:‘Goedemorgen, welkom allemaal’;

Lied 831: 1,3,5 (alle drie met refrein); Lied 767: 1,2,3,4,5; Lied 299 (Evang. LB);
Slotlied: Psalm 103: 3,9

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

Oppasdienst   voor kinderen van 0-4 jaar en wordt verzorgd door Nienke Gaasbeek en Tineke Urban
Nevendienst   voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Tjits 
Mondria
Bijbeltekst:  1 Samuël 2: 11-36 Thema: Eli’s zonen leven slecht
Eli’s zonen misbruiken de offers om er zelf rijk van te worden. Ze gebruiken daarbij zelfs geweld. In die 
omgeving groeit Samuël op. Hij zou in Silo moeten zien leren hoe een goede priester leeft, maar krijgt 
een erg slecht voorbeeld. Eli vraagt zijn zonen wel op te houden, omdat je met de heilige God niet 
moet spotten, maar hij treedt niet op als ze niet luisteren en op het slechte pad verdergaan. Een 
profeet waarschuwt Eli: als hij zijn zonen belangrijker vindt dan God en hen niet aanpakt, dan zullen 
hij en zijn zonen sterven en zal een andere, trouwe priester hun taak overnemen. God moet nummer 
één zijn. Dan worden jullie gelukkig. Maar anders …

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Faber-Karsten.

Vanavond Welkomdienst
Vanavond om 19 uur gaat voor ds. R. Millenaar uit Drachten. Muzikale medewerking verleent het 
Kleinkoor ‘Musica Religiosa’ uit Kampen onder leiding van Gerwin van der Plaats, die ook de organist 
is. Thema van de dienst: ‘Een leven zonder zorgen.’

Volgende week zondag 29 september
gaat voor ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Amos 6: 1-10 en Lucas 16: 19-31, over de rijke man en de 
arme Lazarus. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de dienst.

Activiteiten in de wijkgemeente
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dinsdag 20.00 uur: Middenkring
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, De Gaarde 63
donderdag 19.30 uur: Leeskring (hoofdstuk. 41-42-43)

Dementie en geloof
Een hoopvolle avond n.a.v. het boek van Tim van Iersel 'Godvergeten?', voor wie op wat voor manier 
dan ook met dementie te maken heeft.
7 oktober  De Bron 19.30 uur - opgave bij Elly Veldman veldman@dedrieklankassen.nl 

Fietsen vanaf de Jozefkerk
A.s. donderdag 26 september is er weer de mogelijkheid een mooie fietstocht te maken.
De start is om 13.30 uur vanaf de Jozefkerk. Met of zonder trapondersteuning: iedereen kan meedoen!
Ook gasten zijn van harte welkom! Inlichtingen bij de heer Gruppen; tel. 316845.

Oratoriumkoor COV Assen zingt het Stabat Mater van Dvořák

“ontroerend en troostrijk, harmonisch verrassend”  Het Oratoriumkoor
COV Assen geeft op 3 november 2019 om 16:00 uur een matinee-concert
in de Adventskerk, Lindelaan 49 te Assen. Onder leiding van
Marion Bluthard zingen we het Stabat Mater van Antonín Dvořák met op
de vleugel onze vaste begeleider en concertpianist Peter Cramer. Als
solisten treden op: sopraan Marene Elgershuizen, alt Hanneke
Tichelaar, tenor Falco van Loon en bas Roele Kok. Toegangskaarten
(inclusief programmaboekje en koffie of thee) kunt u bestellen door €22,-- p.p. over te maken op IBAN NL70 
RABO 0158 7140 75 t.n.v. Christelijke Oratorium Vereniging Assen. Ook verkrijgbaar via de koorleden, 
telefonisch via 06 - 11 37 25 13 en aan de zaal. Jongeren t/m 18 jaar gratis. Meer informatie: www.covassen.nl 

Vredesweek – Binnenkort gaat de Vredesweek van start. In dat kader houdt Dirk Mulder, voormalig 
directeur van herinneringscentrum Westerbork, een lezing op vrijdagavond 27 september, om 19.30 
uur in de Buningzaal, 5e etage warenhuis Vanderveen. Thema: De eerste stap. Hij gaat in op het 
belang van de eerste stap, die mensen zetten. Welke richting leidt die op? Op het pad van de vrede, of 
op het pad van het geweld? Wat zijn daarvoor bepalende omstandigheden? Hoe kun je daar invloed 
op uitoefenen? Na afloop van de lezing is er uitgebreid gelegenheid om in gesprek te gaan. De leiding 
is in handen van stadspredikant Bert Altena.
Zaal open vanaf 19.00 uur. Entree vrij, inclusief kopje koffie/thee.
Bij de uitgang vrije gift voor dekking van de onkosten. 

Groen geloven
In een serie van vier avonden lezen en bespreken ds. Bert Altena en ds. Harry Harmsen het 
boek Groene theologie van Trees van Montfoort. We beginnen woensdag 9 okt., om 20:00 uur in De 
Bron. Meer info in de Activiteitenkrant en in Kerkblad nr 18. Graag aanmelden uiterlijk 1 okt. bij een 
van beide predikanten.
Van harte welkom om mee te doen met de behandeling van dit belangwekkende en uiterst 
interessante boek!
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