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Contactpersoon 25 november 2018: Johanna de Vries (tel. 0592-356473 )
Kopij 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 een gezamenlijke dienst van Vrijzinnig Assen met de wijkgemeente
Jozefkerk.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Orgel
Koster

ds. L.J. Lijzen uit Groningen
Bert Prins
Janny v.d. Poll, Anneke Geertsema, Luuk Oosterhuis, Wim van Haren
Johan Gerkes
Epko Haveman

Liederen

Psalm 119: 1,2 en 3; Klein Gloria (Lied 195); Lied 513; Lied 288; Lied 313; Lied 991;
Lied 791: 1 t/m 4; Psalm 139: 1
Slotlied: Lied 418
Schriftlezing Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17-31.
Collecten
drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Rink en Yvette Hof.
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd door Karin Zondervan en Karin Schipper
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis.
Brrr... het wordt winter.
Daarom willen wij vragen of de kinderen van de kindernevendienst hun jassen willen meenemen als
ze voor in de kerk komen staan. Zo kunnen ze "warm" de oversteek naar het Achaathuis maken.
Thema: God eren bij het bruiloftsmaal
Bijbeltekst: Openbaring 19: 1-10
Doel: De kinderen leren om te verlangen naar het grote bruiloftsfeest waarop God hun uitnodigt.
Toelichting: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde begint met een geweldig feest. Want er iets
belangrijks te vieren. Jezus, die in de hemel woont, komt naar de aarde om alle gelovigen op te halen
en bij zijn Vader te brengen. Het feest is de grote bruiloft: Jezus is de Bruidegom en de Kerk is de
bruid. Ze houden van elkaar en zullen voor altijd samen zijn. Ze zullen eeuwig leven en gelukkig zijn
met elkaar.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid tot ontmoeting bij een kop koffie of thee, of
een glaasje fris. Dit wordt geschonken in de kerkzaal. Van harte aanbevolen.
Zendingskalender
Zondag 18 november en 2 december, na de doopdienst, kunt u uw bestelde zendingskalender
ophalen en betalen bij mij, achterin de kerk na de eredienst. Graag betalen met gepast geld. De
kalender kost € 7,-. Namens ZWO Assen, Daan Kraan.

Collecte Sulawesi
De vrije collecte voor Sulawesi van zondag 4 november jl. heeft in de Jozefkerk € 328,24 opgebracht.
Volgende week zondag 25 november
is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Er zijn twee diensten in de
Jozefkerk.
’s Morgens om 10.00 uur gedenken we in de dienst degenen die in het afgelopen jaar overleden zijn.
Hun namen worden genoemd, een lichtje ter nagedachtenis kan worden aangestoken. De lezingen
zijn Deuteronomium 34 en Hebreeën 11: 1-3 en 13-16. Het Jozefkoor verleent medewerking aan de
dienst en voorganger is ds. Ron Koopmans.
Een liturgieboekje zal worden uitgereikt en na afloop van de dienst ook een Gedachtenisbrief met
daarop alle namen. Direct nabestaanden van de genoemde overledenen worden uitgenodigd na de
dienst samen te komen in het Parochiehuis aan de Dr. Nassaulaan. Daar is koffie en thee en een
luisterend oor.
’s Avonds om 19.00 uur is er een Welkomdienst. Voorganger is ds. Gert Hutten uit Arnhem, en muzikale
medewerking verlenen Chr. gemengd koor ‘Glorify’ uit Meppel onder leiding van Jaap Kramer en
organist Gerwin van der Plaats.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
De volgende dienst van Vrijzinnig Assen is op zondag 9 december om 10.30 uur in de Dgz. Kerk.
Voorganger in deze dienst is mevr. Janni Doeven uit IJhorst.

