Zondagsbrief Jozefkerk - Assen
21e jaargang, nr.50; 26 augustus 2018
Contactpersoon voor de 2 september 2018:
Johanna de vries (tel. 0492 356473)
Kopij inleveren voor donderdagavond 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
Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Vanmorgen een gezamenlijke dienst van de wijkgemeente Jozefkerk en Vrijzinnig Assen.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Organist
Koster

mw. ds. Y.J. Hiemstra uit Ee.
Bert Prins.
Henk Tibben, Gerda Zwama en Bernard Enthoven.
Johan Gerkes.
Ramon Troost.

Lezingen

Prediker 1: 1-14; Prediker 9: 7-12; Lucas 10: 25-37.

Liederen

Psalm 84: 1, 2, 6; Klein Gloria (Lied 195); Lied 212; Wij zijn bij U gekomen;
Lied 317; Lied 807: 1, 2, 3; Lied 807: 4, 5, 6; Lied 838: 1, 2; Lied 422.

Collecten

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

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Lanting.
Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Oene Overwijk en Stoyanka
Kirova- Stankova.
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Leiding: Claudia en Karin.
Bijbeltekst: Marcus 8: 1- 21. Thema: Hoeveel heb je nodig?
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat
opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.
Koffiedrinken
Vanmorgen is er gelegenheid om elkaar na afloop van de dienst te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie, thee of fris. Dit alles wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte
aanbevolen!

Volgende week zondag 2 september
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. De lezing is Efeziërs 5:21 – 6:9. Er is zingen voor
de dienst, en koffiedrinken na afloop. Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst. NB. De dienst
begint om 10.00 uur!
Tien uur!
Met ingang van volgende week zondag beginnen de morgendiensten in de Jozefkerk weer
om tien uur. Dit blijft zo, zolang de r in de maand is, dus tot en met april.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg).
donderdag
13.30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk. Inl. dhr. Gruppen tel. 0592-316845.
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor.
Ondek het zelf op de Alpha cursus!
Op 26 september as. start er (weer) een Alpha cursus in Assen.
Maar het is mijn verlangen om bij voldoende aanmeldingen, minimaal 4 personen, ook een
Alpha-cursus in onze kerk van start laten gaan. Daarom aan u of jou, de oproep, of u nog
mensen kent, die u graag aan deze cursus mee zal willen laten doen. Of misschien zou u zelf
uw basiskennis van het christelijk geloof weleens willen opfrissen of opnieuw willen
ontdekken? Ook dan bent u welkom! Onder ons zijn er die u er alles over kunnen
vertellen.Opgave en meer informatie bij René de Vries (telefoon 06-55734610 of email
reinkeimpe@gmail.com
Binnenkort verschijnt de Activiteitenkrant
voor het nieuwe seizoen. Daarin vindt u allerlei activiteiten, gespreksgroepen, lezingen en
excursies vermeld die vanuit de protestantse gemeente van Assen en van enkele omliggende
dorpen worden georganiseerd. Woensdag 29 augustus vindt de officiële presentatie van de
Activiteitenkrant plaats in het Kerkelijk Informatie Punt Mooi Verhaal in de VVV aan de
Markstraat (achterkant Vanderveen). Er wordt een korte toelichting gegeven op een aantal
activiteiten door betrokken organisatoren. Zo krijgt u alvast een voorproefje van het vele
interessante dat er in het nieuwe seizoen wordt georganiseerd. Van harte welkom, we
beginnen om 15 uur. Stadspredikant Bert Altena.
Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim.
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn messiaanse liefde wijst ons het goede spoor.

