
 

 

26e jaargang no. 5; 9 oktober 2022 

Contactpersoon 16 oktober 2022:  Anneke Kramer 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 13 oktober 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 

  

Het is de vierde zondag van de herfst. We vieren het Heilig Avondmaal 

Thema: "Houd Jezus Christus in gedachten" 
 

Voorganger: ds. Ron Koopmans. 

Lezing: 2 Timotheüs 2: 1-13 

Liederen:  Ik dank U, Heer, in opgetogenheid (Psalm 119: 3 en 4); Klein Gloria (NLB 195); Welkom zijn in Gods 
geheimen (Liefste lied van overzee deel 2 nr. 57, met Jozefkoor); Wij gaan voor even uit elkaar; 
Waterstromen wil Ik gieten (Bundel ’38 Gezang 109: 1, 4, 5, 7, met Jozefkoor); Apostolische 
Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Christus Heilig Godslam (Bundel ’38 Gezang 37); Gedenken wij 

dankbaar de daden des Heren (Tussentijds 157); Halleluja, eeuwig dank en ere (Liedboek ’73 

Gezang 257). 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Dick Brouwer 
Diaken: Daan Kraan, Jan de Wind, Luuk Oosterhuis 
Koster:  Josje Zeilstra 

AVO-team: Cor Kremer (presentatie) en Jacko Duker (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. 

Collecte: 1. PKN missionair; 2. Pastoraat en eredienst; 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. 

Koffie: Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen aan de 
achterzijde van de kerk. Daar is ook koffie, thee en fris. Van harte aanbevolen!  

Volgende week: Zondag 16 oktober gaat voor ds. Adrianus Lagendijk (Onstwedde) 

Activiteiten in de wijkgemeente  

woensdag 12 oktober 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink) 

donderdag 13 oktober 10.00 koffie-inloop ochtend en 19.45 gemeente groeigroep 

Wij leven van harte mee met: 

Wij wensen onze zieken en hun naasten kracht en moed. De nabijheid van God en van mensen. 

Wilt u graag een bezoekje of weet u van iemand die ziek is, wilt u het doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-

assen.nl ? 

Bedankje 

Dank voor alle belangstelling en kaarten tijdens ons verblijf in ziekenhuis en de Boshof. We waren er blij mee. 

Gelukkig zijn we sinds 6 oktober weer thuis! Fam Jansma 
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Gemeente Groeigroep: 

Donderdagavond 13 oktober 19.45 – 21.30 uur. Info of aanmelden?  Tel. 06-37473766, 

hansvanselst58@gmail.com . Kom vrijblijvend een keer om ‘te proberen’. 

Voor de zondagavondgroep kun je contact opnemen met martenkloeze@hotmail.com, 06-14884739 

Voedselbank 

Zondag 16 oktober vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank plaats in de Jozefkerk. 

Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij 

de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan wie de goederen kunnen worden afgegeven. 

Suggesties voor etenswaren zijn:  groente/fruit uit blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, 

ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en tandpasta zijn goederen die nodig zijn. 

Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven! 

Kerken in Kaarslicht  

Vrijdag 4 november organiseren we voor het 6e jaar Kerken in Kaarslicht samen met onze katholieke broeders en 

zusters. We willen graag in contact komen met creatieve ontwerpers/sters die het leuk vinden om ontwerpen te 

maken voor deze lichtshow. Tevens vragen we medewerkers/sters die willen helpen alle potjes en kaarsen op 

donderdagavond 3 november klaar te zetten en deze vrijdagavond ook aan te steken. Ieder jaar sneuvelen er een 

aantal potjes dus vragen we ook weer kleine jam- of groentepotjes, maar ook de wat grotere potten hebben we 

weer nodig; deze kunt u inleveren in de hal van de Jozefkerk. Voor meer informatie: René de Vries of Dick Brouwer 

Muziektheatervoorstelling ‘Alle 7 goed’ in de Adventskerk 

Vanmiddag 9 oktober om 16.00 uur stellen verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Dirk Overbeek de 

zeven Bijbelse werken van barmhartigheid centraal. Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. 

Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Bij een glas vlierbessensap is er gelegenheid om na te praten.  

Kaarten in de hal van de Adventskerk € 12,--. Jongeren t/m 18 jaar hebben gratis toegang. Welkom! 

2 november: Dankdag-workshop “God in de supermarkt” met Alfred Slomp. 

De aanmelding is gestart voor de inspirerende en uitdagende workshop die de Werkgroep Economie & Geloof 

organiseert op Dankdag. De avond sluit aan op het jaarthema “Bewust Inkopen doen”. Actueler dan ooit! Opent 

perspectieven, wordt nergens belerend. 

Datum/tijd : 2 november 2022 om 19:30 uur 

Locatie  : kerkzaal van de Opstandingskerk, Wilgenbeemd  2, 9403 MA Assen 

Er wordt een financiële bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten. 

Vooraanmelding is noodzakelijk omdat de bijeenkomst een minimaal aantal deelnemers kent om goed uit de verf 

te komen. Bij voorkeur via het aanmeldformulier op www.pkn-assen.nl , via de link 

https://tinyurl.com/dankdag2022  of de Scipio-app. Graag tot ziens op 2 november 
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