Zondagsbrief Jozefkerk – Assen
23e jaargang no. 2; 8 september 2019
Contactpersoon 15 september 2019: Paula de Jong, tel. 06 171 110 70
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 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
Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk
Vanmorgen worden in de dienst gemeenteleden bevestigd in het ambt van diaken.
Bij de ingang is in beperkte oplage een liturgieboekje verkrijgbaar, voor diegenen voor wie de schermen minder
goed leesbaar zijn.

Voorganger

ds. Ron Koopmans

Ouderling

Ernst Lutgert

Diakenen

Henk Tibben, Wim van Haren en Rinke van Veen

Muziek

organist Johan Gerkes en het Jozefkoor

Koster

Betsie Kraan

Liederen

Voor de dienst: De ware kerk des Heren (NLB 968: 1, 2, 5)
In de dienst: Halleluja, laat opgetogen (Psalm 149: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Zing een
nieuw lied voor God de Here (NLB 971); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Er heeft een
stem gesproken (NLB 361, met Jozefkoor); O Heiland, trouwe Heer (Bundel ’38 Gezang 225: 1 en
4); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); God zegene (melodie JdH 96); Het is de Heer die
mensen roept (melodie Liedboek ’73 Gez. 474).

Lezingen:

1 Samuël 16: 1-13 en Handelingen 6: 1-7

Collecten

1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

De bloemen

mevr. Drijfhout-Snijder.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Paula Kraan en Merreth de Jong.
Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Karin de Leth en Jasmijn Beekman
Bijbeltekst: Kolossenzen 3:18-4:6. Thema: Christen zijn in een niet-Christelijk wereld
Geloven gaat over het hele leven. Christus geeft ons het nieuwe leven, Hij helpt ons ook dat
nieuwe leven vorm te geven. Paulus noemt hier concrete voorbeelden: man-vrouw, ouderskinderen, slaven-meesters. Centraal in wat zij doen staat hun liefde naar elkaar, die ze hebben
geleerd van Jezus. Om die houding moeten ze bidden, telkens weer. Die liefdevolle houding,
levend uit Christus, geeft ook de wijsheid om niet gelovigen met het Evangelie te benaderen.

Volgende week zondag 15 september
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. We vieren dan de Startzondag, onder het thema ‘Jij bent nodig!’ De
dienst is voorbereid samen met de leden van de Thomaskring. Muzikale medewerking verleent onze band
Driv’n. De lezing is Lucas 15: 1-10. We beginnen met koffie vóór de dienst, vanaf half 10, en dan begint de dienst
om 10 uur.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
donderdag
10.00 uur: Koffie-inloopochtend
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor
zaterdag
11-16 uur: Open Monumentendag ‘Plekken van plezier’

Let Op - Startzondag 15 september 2019, 09.30 uur

Fietsen vanaf de Jozefkerk - 12 september
We verzamelen ons donderdagmiddag 12 september voor de Jozefkerk en starten de fietstocht om 13:30 uur.
Gasten zijn ook van harte welkom. Trapondersteuning, e-bikes, gewone fietsen, iedereen kan mee.
Inlichtingen bij dhr. Gruppen: 0592-316 845.
Cantatedienst op 22 september in de Adventskerk
In het kader van Musica pro Deo voeren koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep (ABC) de cantate ‘Wer
Dank opfert, der preiset mich‘ uit. Het koor zingt daarnaast uit het feestelijke motet "Singet dem Herrn ein neues
lied" (BWV 225), eveneens van J.S. Bach.
Voorganger is ds Helene van Noord. ABC staat onder leiding van Marion Bluthard. Solisten zijn Christy Luth sopraan, Jesús Hernández – tenor en Ronald Jan Hanhart – bas.
Wietse Meinardi bespeelt het orgel. Aanvang 16.00 uur.

