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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!
Voorganger

ds. Ron Koopmans

Ouderling

Bas Guchelaar

Diakenen

Hennie Kosse, Rinke van Veen en Gerda Zwama

Koster

Marcus Kramer

Muziek

Klaas van der Kolk

Liederen

Psalm 85: 1, 3 en 4; Klein Gloria (Lied 195); Nooit kan ’t geloof teveel verwachten (Liedboek ’73
Gezang 291); Lied 288; Lied 903: 1 en 3; Wij staan ten laatsten kamp gereed (Liedboek ’73
Gezang 298); Ik kom met haast, roept Jezus’ stem (Liedboek ’73 Gezang 296); Lied 769: 1, 5 en 6.

Schriftlezing Klaagliederen 3: 20-41; Marcus 13: 1-13.
Collecten

1. Binnenlands diaconaat; 2. pastoraat & eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar de heer Teensma.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Frank De Graaf en Rosan Beekman.
Nevendienst

voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Marjolein en Johan Schurer.
Thema: Babel gestraft voor haar zonde.
Bijbeltekst: Openbaring 18.
Doel: De kinderen leren dat God eens alle zonde straft en vernietigt. Zijn nieuwe wereld moet volmaakt zijn
Toelichting: In Babel bouwden mensen eens een toren om de hemel te bestormen en God van de troon te
stoten. Babel heeft geprobeerd Gods volk Israël te vernietigen (denk aan de ballingschap en Daniël). Door de
Bijbel heen is deze stad symbool geworden voor de zonde, de woonplaats van de duivel op aarde. In Babel
wonen demonen: een en al onreinheid, weelde, onrecht en losbandigheid. Na een laatste oproep aan gelovigen
om daar weg te gaan en de kant van Christus te kiezen vernietigt God de stad in heel korte tijd. Babel wordt
getroffen door rampen en daarna in de diepte van de zee gegooid. Babel is voltooid verleden tijd.
Volgende week zondag 18 november
vieren we de dienst samen met Vrijzinnig Assen. Voorganger is ds. L.J. Lijzen uit Groningen. Tijdens de dienst is
er ook Tienerdienst in het Open Huis aan de Brink en na afloop drinken we samen koffie/thee in de kerkzaal.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Kerkenraad, in De Bron
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
woensdag 20.30 uur: Avond van Jonge Kerk
donderdag 19.30 uur: Leeskring, bij de fam. Roosenbrand in Tynaarlo
vrijdag
19.30 uur: Jozefkoor

Voedselbank
Zondag 18 november 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!
Kerkvervoer
Het afgelopen jaar is het aantal passagiers voor het kerkvervoer van de Jozefkerk behoorlijk afgenomen.
Er is dus weer plaats voor mensen die graag naar de kerk willen, maar dit moeilijk zelfstandig kunnen.
Wilt u graag gebruik maken van ons georganiseerd kerkvervoer, dan kunt u zich aanmelden bij C.H. Smit,
tel. 0592-858121 of via een mail naar vervoer@jozefkerk-assen.nl
Kerken in kaarslicht
Op vrijdagavond 7 december hopen we dat de kerkzaal, net als vorige jaren, weer vol met lichtjes komt te
staan. Maar daarvoor is wel de medewerking van ons als gemeente noodzakelijk. Om alles die avond, de avond
ervoor en de dag erna in goede banen te kunnen leiden, worden nog gemeenteleden gezocht die hieraan mee
willen werken. En dat is best gezellig. Wie hieraan bij wil dragen kan zich opgeven bij mij, per e-mail:
reinkeimpe@gmail.com of per telefoon; 06-55734610.
Daarnaast zijn glazen jampotjes welkom. We hebben ze nog wel van vorig jaar, maar dat is te weinig.
Zo zijn er te weinig kleine HAK-potjes en echte jampotjes. Daarom worden dit soort potjes nog gezocht en
zijn ze bij mij thuis van harte welkom en dan graag zonder etiketten. De potjes mag u meenemen en afgeven
bij ons huis, aan de Koningsmantel 3 (Park Diepstroeten), want in de kerkzaal is hiervoor geen ruimte.
Mede namens onze zusters en broeders van de Mariakerk en zie ook op www.KerkeninKaarslicht.nl.
René de Vries

