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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
We vieren vanmorgen een dienst van ‘Jonge Kerk’. Thema van de dienst: ‘Delen.’
Voorganger
Diakenen
Muziek

ds. G.J. Gardenier uit Appingedam
Daan Kraan, Henk Tibben en Anneke Geertsema
Muziekgroep en organist Johan Gerkes

Ouderling

Rene de Vries

Koster

Ramon Troost

Lezingen
Handelingen 20: 32-35; 2 Corinthiërs 9: 6-8; Mattheüs 25: 14-30
Liederen voor de dienst Lied 939; Opwekking 642; Ik was hongerig
Liederen in de dienst
Lied 280; Votum en Groet (Sela); Opw. 601; Lied 288; Opw. 464;
Samen in de naam van Jezus; Abide with me; Lied 836: 1, 2, 4, 5; Lied 416.
Collecten: drie rondgangen in de dienst, met als bestemming
1.diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen.
De collecte voor Sulawesi van zondag 21 oktober jl. heeft in de PGA-kerken totaal
€ 2184,92 opgebracht. de diakonie.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de mevr. Brokke-van Houten.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Rosan Beekman en Rianne Hoekstra.
Kindernevendienst voor kinderen van basisschool. Leiding: Claudia Ismaïl en Karin de Leth.
Bijbeltekst: Openbaring 10:1-11 Thema: De geopende boekrol.
Doel De kinderen leren dat ze in de Bijbel Gods waarheid voor ons leven kunnen vinden. Die is
hoopvol, maar soms ook pijnlijk.
Toelichting Een engel (of is het Christus zelf?) houdt met zijn voeten zee en land onder controle.
Alle plagen en rampen, alle satanische machten die zich daar verzetten tegen God. Johannes heeft
het gezien. De engel zegt nu tegen hem dat het hoogste tijd is: het einde van alle dingen is dichtbij.
De engel geeft Johannes opdracht een kleine boekrol op te eten, een symbool van Gods woorden
voor hem op dat moment, het Evangelie voor de wereld (zie Ezechiël 2:9). Gods boodschap smaakt
heerlijk zoet, want Gods Koninkrijk is dichtbij. Maar het brandt ook in zijn maag, want Gods
woorden betekenen ook oordeel en straf voor ongelovigen. Johannes moet dan ook opnieuw de
wereld vertellen over Christus, de Enige die verlossen kan
Volgende week zondag 4 november hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. Het de
Dankdienst voor de oogst. De lezingen zijn Spreuken 6: 1-11 en Marcus 4: 26-34. Het Jozefkoor
verleent medewerking. Na de dienst worden oogstbakjes bezorgd bij gemeenteleden die ziek zijn of
aan huis gebonden. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de kerkzaal.
Koffiedrinken na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid om na te praten onder
het genot van koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de achterste hoeken van de kerkzaal.
Opgave kerstpakketten ook dit jaar worden er weer kerstpakketten samengesteld en gebracht
naar mensen die het nodig hebben. Kent u mensen, wellicht bij u in de buurt of anderszins die
hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u dat doorgeven aan Hennie Kosse, tel 0620444403.
Tot 15 november is daartoe gelegenheid.
Vandaag, zondag 28 oktober is de laatste dag dat u een Zendingskalender kunt bestellen via de
bestellijst. Deze bestellijst vindt u op de tafel bij de hoofdingang van de kerk. Namens ZWO Assen,
Daan Kraan.

Activiteiten
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

in de wijkgemeente
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
10.00 uur: Ochtendbijbelkring, in De Bron
19.30 uur: Sing In
19.30 uur: Jozefkoor
10-12 uur: Inzameling ‘Hulp aan Albanië’

Doopzondag 2 december
De eerstvolgende zondag waarin er gelegenheid is een kind ten doop te houden is op zondag 2
december, de eerste zondag van Advent. Eén dopeling is al aangemeld. Ouders die op die zondag
hun kind willen laten dopen kunnen daarvoor contact opnemen met de predikant.
Kerken in kaarslicht
Op vrijdagavond 7 december hopen we dat de kerkzaal, net als vorig jaren, weer vol met lichtjes
komt te staan. Maar daarvoor is wel de medewerking van ons als gemeente noodzakelijk. Om alles
die avond, de avond ervoor en de dag erna in goede banen te kunnen leiden worden 10 personen
gezocht die hieraan mee willen werken. En dat is best gezellig. Wie hieraan bij wil dragen kan zich
opgeven bij mij, per email: reinkeimpe@gmail.com of per telefoon; 06-55734610.
Daarnaast zijn glazen jampotjes welkom. We hebben ze nog wel van vorig jaar, maar dat is te
weinig. Zo zijn er te weinig kleine ‘HAK’ potje en echte jampotjes. Daarom worden dit soort potjes
nog gezocht en zijn ze bij mij thuis van harte welkom en dan graag zonder etiketten. Deze mag u
meenemen en afgeven bij ons huis, aan de Koningsmantel 3 (Park Diepstroeten) want in de
kerkzaal is hiervoor geen ruimte.Mede namens onze zusters en broeders van de Mariakerk en zie
ook op www.KerkeninKaarslicht.nl René de Vries.
Oproep Ad-hoc koor Ook dit jaar zal er weer een feestelijk ‘Festival of Lessons and Carols’
plaatsvinden in de katholieke kerk aan de Dr. Nassaulaan: zondag 16 december om 15 uur.
Voorgangers zijn ds. Ron Koopmans, pastoor Koos Tolboom en ds. Esther Struikmans. Aan deze
bijzondere kerkdienst met het oog op Kerst wordt muzikale medewerking verleend door een ad-hoc
koor van protestantse gemeenteleden en katholieke parochianen, en door één of meer musici of
solisten. Voor het ad-hoc koor is nog enige aanvulling nodig, met name bij de sopranen (en
tenoren), maar ook andere stemsoorten zijn welkom. De repetities zijn op 6 donderdagavonden en,
daaraan voorafgaand: éénmaal op zaterdagochtend, 3 november. Informatie en aanmelding bij
g.nolden@ziggo.nl telefoon 0592-414567

Brievenactie Amnesty: Mexico en Syrië Mexico en de VS onderhandelen over een overeenkomst die een
rem zal zetten op de binnenkomst van migranten in de VS. Maar Mexico zelf kan die migranten en
vluchtelingen ook niet opvangen en probeert ze uit te zetten naar een ander buurland. U kunt een brief
schrijven naar de Mexicaanse regering met de oproep, af te zien van deze overeenkomst. In Syrië zijn de
afgelopen jaren tienduizenden mensen opgepakt en verdwenen. Hun families hebben geen enkel idee
over hun lot. In uw brief aan de ambassade van Rusland, Turkije en/of Iran kunt u erop aandringen dat
hun regering aan de Syrische autoriteiten verzoekt duidelijkheid te geven aan die families. Bij de uitgang
Kerkplein kunt u na afloop van de dienst brieven meenemen. Of: u ondertekent ze direct en geeft een
bijdrage in de portokosten. Ik zorg dan voor de verzending. Schrijft u mee?
Namens Amnesty, Marian Nuis.

Feest!!!!
Open huis van de kerken 30 jaar. Zondag 11 november 2018.
Na de kerkdienst nodigen wij u allen uit om koffie /thee/ frisdrank te komen drinken.
Open huis, Brink 25 – 26.

