26e jaargang no. 10, 6 november 2022
Contactpersoon 13 november 2022: Geertje Bolland
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 10 november 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 “Een huis van gebed”
Voorganger:

ds. Bert Altena

Lezingen
Liederen
Muziek:
Ouderling:
Diaken:
Koster:

Jesaja 1: 18 – 26 en Lucas 19: 41 – 48
Psalm 85: 1 en 3; NLB 195; NLB 305; NLB 717: 1, 2 en 3; NLB 771; NLB 906: 1, 7 en 8;
NLB 968: 1, 2 en 5
Johan Gerkes
Arno Visser
Annemieke Korf, Daan Kraan, Riëlle Gramsbergen
Dennis Bouwmeester

AVO-team:

Martin Vrieling (presentatie) en Allard Kuipers (video)

Collecte:

1. Diaconie (Najaarszending Zambia) ; 2. Kerk en Israël; 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: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Anneke Overwijk en Claudia Ismaïl
Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Marjolijn/Johan Schurer
Thema: Hou vol, God komt je helpen (Lucas 18: 1-8)
Een rechter moet altijd onpartijdig zijn. Zijn beslissing moet kloppen met de wet en eerlijk zijn naar alle partijen.
Jezus vertelt een gelijkenis over een weduwe. Ze is arm, heeft geen machtige vrienden. Ze is afhankelijk van de
onpartijdigheid en eerlijkheid van de rechter. Het lijkt erop, dat die liever haar tegenpartij gelijk geeft. Heeft die
hem geld of iets anders beloofd en hem omgekocht? Keer op keer vraagt ze hem om eerlijk te zijn en haar te
helpen. En het lukt maar niet; om moedeloos van te worden. Maar ze houdt vol, net zo lang tot de rechter denkt:
ik geef het op. Ze heeft gewoon gelijk, dat ziet iedereen. Ik krijg pas rust en respect als ik dat ook uitspreek.
Volgende week zondag 13 november
is er een gezamenlijke dienst met VVP Assen, daarin hoopt voor te gaan ds. Van Veen.
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar Rinnie Harkema. We wensen haar van harte beterschap!
Pastoraal
Wij wensen onze zieken en hun naasten, ook hen die niet met name zijn genoemd, 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 ?
Bijbelgesprekskring (GGG)
Wil je meedoen? Op donderdag 10 november om 19:30 uur ben je welkom bij Hans en Grietje van Selst,
Leemhamel 44. Ontmoeting en gesprek over het thema “Leef je geloof”. Uitgangspunt is de brief van Jakobus,
de broer van Jezus. De moeite waard om te lezen.
Neem even contact op als je belangstelling hebt of eerst nog wat meer wilt weten. tel. 06-37473766

Activiteiten in de wijkgemeente
Middagpauzedienst
woensdag 9 november 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J van Enk)
Koffie-inloopochtend
In de Jozefkerk is er iedere tweede donderdagmorgen van de maand voor ieder die dat wenst gelegenheid voor
ontmoeting. Ook op 10 november tussen 10.00 uur en ongeveer 11.30 uur kunt u op ongedwongen wijze bij een
kopje koffie gezellig even bijpraten of kennismaken als u nieuw bent in onze wijkgemeente. Iedereen is welkom
op deze donderdagochtenden in de achterzalen van de Jozefkerk.
Vandaag oogstdienst
We vieren vandaag de oogstdienst. Het was een paar jaar niet mogelijk maar nu kunnen we weer met elkaar een
oogstdienst houden zoals we dat gewend waren. Met een liturgisch centrum vol met feestelijk ingepakte
fruittasjes. Wilt u de diaconie alstublieft mee helpen bij het rondbrengen van deze attenties? De fruittasjes zijn
allemaal voorzien van naam en adres.

