26e jaargang no. 11; 13 november 2022
Contactpersoon 20 november 2022: Anneke Kramer (0592-347993/06-26715993)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 17 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: Storm….

Voorganger:

ds. van Veen.

Lezing:

Job 30:15- 27, Job 38: 1- 8, Marcus 4: 35- 41

Liederen:

Lied 42: 1,2,3; Lied 42: 4,7; Lied 283: 1,2,3; Lied 283: 4; Lied 107: 1,2,3,4; Lied 413, alle verzen.

Muziek:

Johan Gerkes, orgel.

Ouderling:

Rijnder Huizinga

Diaken:

Hennie Kosse, Jan de Wind, VVP

Koster:

Josje Zeilstra

AVO-team:

Luuk Oosterhuis (presentatie) en Andre Krale (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. Zending Golfstaten; 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 voor kinderen van 0- 4 jaar, wordt verzorgd door Frank de Graaf en Esther Noppers
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Claudia Ismail
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen naar Henk Rijnberg en Gerda Postma
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag

12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten- Tip )

Pastoraal
Wij leven van harte mee met de mensen in onze gemeente die zijn ziek of hebben te maken met afnemende
gezondheid. Wij wensen hen kracht en moed. Een kaartje of meeleven in welke vorm dan ook, zal hen goed doen.
Meldt u het even aan uw contactpersoon of wijkouderling als er pastorale zorg gewenst is?
U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.

Huwelijksjubileum
Van harte feliciteren wij Anneke en Henk Nieuwenhuijzen-Westerholt, Vreebergen 12, 9403 ES Assen, met hun 50jarig huwelijksjubileum op 16 november. Wij wensen hen een feestelijke dag en Gods zegen voor de tijd die voor
hen ligt.

Oproep voor collectanten
We doen weer een oproep voor collectanten. Een van onze collectanten heeft na dertig jaar bedankt voor dit
mooie werk waarvoor wij hem hartelijk dank zeggen. Dit houdt wel in dat er in ieder geval 1 vacature is ontstaan.
Een vrijwilliger - of meer uiteraard- kunnen zich opgeven bij Betsie of Rijnder Huizinga om mee te gaan werken aan
de eredienst in de Jozefgemeente als collectant. Ook is er per 1 januari 2023 een vacature voor coördinator van de
collectanten. Ook hiervoor kan men zich bij ons aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Rijnder Huizinga
Voedselbank
Zondag 20 november vindt er weer een 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 in 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!

