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Contactpersoon 2 oktober 2022: Hendrik Terburg (tel. 06-12616476)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 29 september 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

Thema: 'Geduld'

Voorganger:

ds. Patrick de Vries.

Lezing:

Wetslezing; Exodus 34:1-10

Liederen:

Psalm 145: 1 & 3; Klein Gloria; Lied 885; Lied 317, Lied 834; Lied 793; Lied 413: 1 & 3.

Muziek:

Johan Gerkes, orgel.

Ouderling:

Arno Visser

Diaken:

Hennie Kosse, Gerda Zwama, Luuk Oosterhuis

Koster:

Ramon Troost

AVO-team:

Kevin Meiland (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. Werelddiaconaat Zending Colombia Vredesweek; 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.

Oppasdienst
De oppasdienst wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia Ismail.
Nevendienst
De kindernevendienst wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis en gaat vandaag over Absalom uit 2 Samuel 18-19.
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de fam. Jansma die nu beiden in de Boshof verblijven.
Zieken in de gemeente
Wij wensen alle zieken, maar ook hen die om hen heen staan en hen die te maken hebben met afnemende
gezondheid, kracht en moed. Dat u de nabijheid van God en mensen mag ervaren. Wilt u graag eens een bezoekje?
Belt u dan met uw contactpersoon of wijkouderling. U kunt het ook (laten) doorgeven aan
pastoraat@jozefkerk-assen.nl .
In verschillende wijken zijn nog wijkcontactpersonen nodig. Als u zo af en toe eens iemand zou willen bezoeken,
kunt u zich hier aanmelden.

Voornemen uitbrengen beroep
De Wijkkerkenraad Jozefkerk en de Algemene Kerkenraad melden u samen het volgende: De Hervormde
wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen zijn voornemens samen een beroep uit te brengen
op ds. Lucias W. de Haan (32) uit Genderen. Het gezamenlijke beroep omvat een aanstelling van 0,5 formatieplaats
voor de wijkgemeente en 0,25 formatieplaats voor nader af te spreken samenwijkse activiteiten. Op woensdag 7
september heeft de Kerkenraad Jozefkerk de voordracht van ds. de Haan door de beroepingscommissie
overgenomen en als voorgenomen besluit voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, die dit besluit dezelfde dag
unaniem heeft bekrachtigd. Op maandag 19 september 2022 heeft de Kerkenraad Jozefkerk de wijkgemeente
gehoord over het voorgenomen beroep, waarbij de kandidaat zich heeft gepresenteerd. Na een schriftelijke
stemming bleek dat de wijkgemeente goedkeuring aan de kerkenraad gaf om ds. Lucias W. de Haan te beroepen
als predikant.
Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure zijn mogelijk tot zaterdag 1 oktober 2022. Bezwaren dienen
gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de scriba van de Jozefkerk (brievenbus ingang
zalen Jozefkerk). Indien er geen bezwaren worden ingediend , zal het beroep worden uitgebracht door het
overhandigen van de beroepingsbrief aan ds. de Haan. Hij zal hierna binnen drie weken reageren op deze brief.
Dick Brouwer, voorzitter Kerkenraad Jozefkerk
Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad
Zin-in-Zondag 2 oktober 2022
Op zondag 2 oktober 2022 gaat het nieuwe seizoen van Zin-in-Zondag van start. Het thema van de eerste
bijeenkomst is: 'Ik zeg dieren dag'. Onze gast is de jonge filosoof Stephan Huijboom. Hij is werkzaam als
opiniemaker bij het Apostolisch Genootschap en hij publiceert regelmatig, o.a. op de website NieuwWij. Hij zal
vertellen waarom hij besloot geen dieren meer te eten. Dit besluit markeert voor hem een ontwikkeling die over
veel meer gaat dan alleen het voedsel op zijn bord. Wat waren voor Stephan Huijboom momenten waarop hij
anders ging kijken naar het eten op zijn bord? En wat maakte dat hij definitief de overstap maakte naar een vrijwel
plantaardig dieet? De afgelopen jaren leerde hij een hoop over 'de dieren op zijn bord' en na verloop van tijd
voelde hij zich zelfs verbonden met deze wezens, op manieren die hij nooit had kunnen voorzien. Als altijd vormen
de culturele en muzikale bijdragen een fraaie omlijsting van de bijeenkomst. Egbert Hovenkamp en Kees Richters
zullen hiervoor onze gasten zijn. De bijeenkomst begint om 11.30, duurt ongeveer een uur en vindt dit keer plaats
in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Selma Lagerloflaan 5 te Assen. Vanaf 11 uur staat de koffie klaar.
Zin-in-Zondag is een project van de PKA, namens de werkgroep,
Stadspredikant Bert Altena
Veerkracht! Dienst van zegening en voorbede
Een dienst om op adem te komen. Om weer veerkracht op te doen. Er hoeft niets. Er kan wel veel: een gebed
inbrengen of een kaarsje aansteken, voor je laten bidden, of luisteren naar de muziek. Na afloop is er koffie/ thee.
Wees welkom.
Zondag 2 oktober, 19.00 in de Jozefkerk
m.m.v. ds. Anita Akkerman en ds. Elly Veldman, Everlien en Piet Bruinsma, piano en gitaar.

