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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Bas Guchelaar
Diakenen Henk Tibben, Imke Zeilstra en Anneke Geertsema
Organist Klaas van der Kolk
Koster Epko Haveman

Lezingen: Jesaja 1: 18-26 en 2 Thessalonicenzen 2:13 – 3:5

Liederen: Evenals een moede hinde (Psalm 42: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Leer mij naar uw wil te 
hand’len (Psalm 86: 4 en 5); Wij gaan voor even uit elkaar; Grote God, zie ons verlegen 
(Hemelhoog 373, met Jozefkoor); Het duurt niet lang meer tot de tijd (NLB 748, met Jozefkoor); 
God is getrouw (Liedboek ’73 Gezang 304); Alle volken, looft de Here (Liedboek ’73 Gezang 464).

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

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer De Leeuw.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Inge Kuipers en Tineke 
Urban 
Nevendienst Marjolijn en Johan Schurer

Bijbeltekst: 1 Samuël 13 Thema: Saul wordt God ongehoorzaam 
Toelichting: Koning Saul moet weer vechten, dit keer tegen de Filistijnen. Voordat hij aanvalt, zal 
Gods profeet Samuël over zeven dagen een offer brengen. Saul moet op hem wachten. De situatie 
wordt steeds dreigender, soldaten vluchten of lopen over naar de vijand. Samuël is er niet na een 
week. Dit duurt te lang, denkt Saul en brengt zelf het offer. Samuël is diep teleurgesteld, wanneer 
hij dat ontdekt als hij even later komt. Je kunt alleen koning zijn over Gods volk als je gewoon 
gehoorzaam bent aan God. Wat jij ook bij jezelf denkt (vs. 12) en goed vindt, Gods gebod is 
belangrijker.

Leiding tienerdienst gezocht
Misschien hebt u het meegekregen: afgelopen zondag was de tienerdienst met 24 tieners heel goed bezocht! We 
vinden het fantastisch dat zoveel tieners enthousiast zijn en zijn gekomen om samen leuke dingen te doen in het 
Jozefkerkcomplex. Vanaf heden organiseren we de tienerdienst gezamenlijk als drie wijkgemeenten (Jozefkerk, 
Vredenoord en Drieklank). Op dit moment gebeurt dat onder leiding van Daniel Kehanpour (jeugdwerker PGA) en 
Henk Binnekamp (stagiair Jozefkerk) en komen de tieners op de eerste en derde zondag van de maand samen in 
hun eigen ruimte. Maar u raadt het al: met zoveel enthousiaste tieners kunnen we wel extra vrijwilligers gebruiken 
die leiding willen geven aan de tienerdienst! 
Lijkt het je leuk om met deze enthousiaste club tieners toffe bijeenkomsten te organiseren tijdens de eerste en 
derde zondag van de maand tijdens de dienst? Geef je dan op, of neem voor meer informatie contact op met 
Bas Guchelaar, jeugdouderling van de Jozefkerk. Dat kan via jongekerk@jozefkerk-assen.nl. 

Volgende week zondag 17 november
hoopt voor te gaan mw. ds. L. van Ketel uit Ezinge. We vieren de dienst samen met Vrijzinnig Assen. Voor de dienst 
zamelen we etenswaren in voor de Voedselbank, en tijdens de dienst is er ook Tienerdienst in zaal 5. Na afloop van

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


de dienst ontmoeten wij elkaar bij koffie en thee.

Bedankje
Tijdens mijn verblijf in de Boshof heb ik vele kaarten en bezoeken ontvangen van bekende en ook voor mij 
onbekende gemeenteleden. Maar ook contact met mensen van 15 jaar geleden. Dat heeft me echt goedgedaan. 
Hartelijk dank daarvoor. Dick Sprong

Hartelijk dank
voor uw bezoekjes, telefoontjes en bloemen tijdens de periode van herstel van m’n gebroken arm. Dankbaar dat 
het weer goed mag gaan.
Mede namens Bertus. Hennie Middelbos-Heijblom

Gelukwens
Op dit moment vindt in De Ontmoeting in Kloosterveen de kerkdienst plaats waarin Dick Vos wordt ingeleid in de 
bediening van diaconaal werker. Hij is werkzaam voor heel de Protestantse Kerk Assen. Wij wensen hem veel geluk
en Gods Zegen toe op dit omvangrijke maar mooie werk.

Nog een gelukwens
We hebben een 100-jarige in onze wijkgemeente! Op 1 november jl. mocht mevr. Hartholt-Bloemhof haar 
honderdste verjaardag vieren in de benedenzaal van de Wijde Blik, nog in goede gezondheid en helder van geest, 
en te midden van een dertigtal ‘feestgangers’. Onder hen de burgemeester van Assen en ook een mooie 
afvaardiging namens de Jozefkerk. Wij wensen mevr. Hartholt van harte geluk en hopen dat God haar nabij zal zijn 
in het vervolg van haar levensweg. 
Zin in mantelzorg
Als mantelzorger is het soms prettig om ervaringen met elkaar te delen. Daar zijn deze drie middagen voor.
Samen kijken we naar wat je bezielt in de zorg voor de ander, wat je krachtbronnen zijn en hoe je grenzen stelt.
Maandagmiddag 11,18, 25 november om 14.00 uur in de Bron. Begeleiding: Nicoline v.d.Peppel en ds Elly 
Veldman.
Graag opgave bij ellyveldman@kpnmail.nl /0618761366.

Welkomdienst Assen,
Zondag 24 november 2019 wordt een Welkomdienst in de Jozefkerk gehouden. Het thema luidt: “Zie Jezus”.
Voorganger in deze dienst is ds. Gert Hutten uit Arnhem. Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door
het Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA uit Sneek o.l.v. Jan Hibma. De samenzang wordt begeleid door Gerwin van 
der Plaats aan het orgel. Aanvang van de dienst is 19.00 uur (18.45 uur samenzang).

Activiteiten in de wijkgemeente
dinsdag 19.30 uur: Kerkenraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Alie van Veen, Broeklaan 40
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloopochtend
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