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Eeuwigheidszondag Tekst: VREUGDE IN PLAATS VAN ROUW (Jes.61,3c Nbv21)
Voorganger: drs. Bernie Wiegman
Lezingen:
Jesaja 61: 1 – 11 en Openb. 21: 1 – 8
Liederen:
Lied 90a: 1, 3, 5, 6; Lied 195; Lied 913: 1, 2, 3, 4; Lied 727: 1, 2, 3, 4, 8; Lied 769: 1, 3, 4, 6;
Lied 641: 1, 2, 3, 4; Lied 730: 1, 2, 3; Lied 726: 1, 5, 6; Slotlied 905: 1, 2, 3, 4
Organist:
Johan Gerkes
Ouderling: Kees Herder
Diakenen: Hennie Kosse, Luuk Oosterhuis en Rieelle Gramsbergen
Koster:
Dennis Bouwmeester
AVO-team: André Krale (presentatie) en Cor Kremer (video)
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Collectes:
1. Diaconie; 2. PKN pastoraat; 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.
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Claudia Ismail
Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt verzorgd door: Nienke Gaasbeek
Koffiedrinken na de dienst
Vandaag is er geen gewoon koffie drinken na de dienst. Dit is alleen voor de nabestaanden en de
genodigden van deze eeuwigheidszondag om nog even te kunnen napraten.
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de heer J. Cruiming.
We wensen hem van harte beterschap!
Pastoraal
Wij wensen onze zieken en hun naasten kracht en moed, de nabijheid van God en van mensen.
U kunt uw bezoekwens neerleggen bij uw wijkouderling of contactpersoon of kenbaar maken via
pastoraat@jozefkerk-assen.nl. Schroomt u niet om te bellen of (laten) mailen.
Volgende week zondag 27 november, 1e Advent, hoopt voor te gaan de heer Henk Binnekamp.
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (B. Dubbink)
donderdag
19.30 uur: Bijbelgesprekskring (GGG): Donderdagavond 24 november, komen we samen bij Jannes
en Lucy van Til. Het zijn fijne gesprekken die we hebben, echter de groep is erg klein. Het zou heel fijn zijn om met

meer mensen rondom de Bijbel samen te komen. De Brief van Jakobus, de broer van Jezus is onze leidraad. Kom
eens kijken en ervaren. Met wat meer mensen wordt het levendiger en leren we meer. En het is nóg gezelliger.
Want ook dát vinden wij belangrijk. Info: Grietje van Selst, tel. 06-37473766

Een beetje warmte voor vluchtelingen in Stadskanaal
Zoals u ongetwijfeld weet is het nog steeds crisis in Ter Apel, de ‘asielhoofdstad’ van Nederland. Om te voorkomen
dat de mensen in Ter Apel ‘s nachts buiten moeten slapen, doet in Stadskanaal al geruime tijd een partytent dienst
als opvang voor de nacht. Want zeggen ze in Stadskanaal: 'We willen vluchtelingen niet in de kou laten staan'. De
mensen zijn erg dankbaar voor letterlijk een beetje warmte: een warme kop koffie of thee, een warme douche, een
warme maaltijd en een verwarmde slaapplek. Maar als je weet dat de mensen die in de crisisnacht-opvang
verblijven de volgende dag weer naar Ter Apel gaan en daar soms de hele dag buiten staan, ook wanneer het
regent, dan begrijpt u dat er eveneens behoefte is aan warme jassen, sjaals en mutsen. Ook nieuw ondergoed is
zeer welkom. Heeft u hier nog iets van liggen en wilt u dat doneren voor de vluchtelingen in Stadskanaal? Lever
deze dan zondag 27 november 2022 in. De diaconie zorgt ervoor dat het op de plek van bestemming komt.
Namens de vluchtelingen: heel erg bedankt! Jan de Wind, voorzitter diaconie Jozefkerk.
WELKOMSTDIENST:
Op zondag 27 november 2022 is er in de Jozefkerk een welkomstdienst. Aanvang 19.00 uur.
Voorganger: Jan Willem ‘t Hart en muzikale medewerking van El Elohim.

Van wie komt de opbrengst van de actie Kerkbalans? Meer dan 80% van de kerkbalansopbrengst komt van
leden ouder dan 60 jaar. De middengroep (leden tussen de 40 en 59 jaar) draagt 16% bij en de gemeenteleden
onder de 40 jaar dragen bijna niets bij. Het zijn dus de ouderen die het werk van de kerk financieel mogelijk
maken. Sommige ouderen hebben meer financiële ruimte dan de gemeenteleden in de middengroep en de
jongeren. Bovendien zijn er meer ouderen dan jongeren lid van de kerk. Hoe zorgen we ervoor dat de PKA in 2030
nog een vitale en betekenisvolle geloofsgemeenschap is in Assen? Meer informatie vindt u op www.pkn-assen.nl.
Reacties kunt u sturen naar: preses@pkn-assen.nl

Versterking kostersteam: Om de zondagse eredienst te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van vele
vrijwilligers. In de groep van het kostersteam is door het vertrek van een koster afgelopen voorjaar gemerkt dat de
druk op het team te groot is geworden. We zoeken daarom een of twee gemeenteleden, of een of twee echtparen
die graag de handen uit de mouwen willen steken; die zorg willen dragen voor de taken rondom de eredienst. We
willen streven naar een werkdruk/inzet van circa 1x per 6 kerkdiensten (ochtend/avond). Voor meer informatie kan
je de koster van dienst na afloop van een kerkdienst vragen, een telefoontje met de coördinator van het
kostersteam, Jacko Duker 06-24398155, kan ook! Graag zien we jullie vragen en of aanmeldingen tegemoet.
#Samen #Jozefkerk!

Gemeenteavond uitgesteld
In vorige berichten kondigde de kerkenraad een gemeenteavond op korte termijn aan. In de vergadering
van maandag j.l. is, mede op advies van de visitatoren, besloten dat deze ánders moet zijn dan wij in
eerste instantie hadden bedacht. De voorbereidingsgroep zal zich daarover beraden. Dat heeft natuurlijk
even tijd nodig. Wij komen zo spoedig mogelijk met een voorstel.
Zie ook de brief van onze consulent en latere berichtgeving in het kerkblad.

