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Zevende zondag van de herfst
We vieren vanmorgen de Dankdienst voor de Oogst.
Zeven gemeenteleden worden bevestigd in het Ambt, vier kerkeraadsleden worden herbevestigd, en
twee gemeenteleden worden ingezegend als Pastoraal medewerker.
Live én online kerkdienst
Gemeenteleden die daarvoor zijn uitgenodigd zijn vanmorgen live aanwezig in de kerkdienst.
De dienst is natuurlijk ook online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via
www.youtube.com . Het laatste verdient de voorkeur.
Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling
Thea Wubs
Diaken
Henk Tibben
Lector
Joachim Martijn
Koster
Betsie Kraan
Organist
Johan Gerkes
Zang
Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert en ds. Ron Koopmans
AVO-team
Jacko Duker (presentatie) en Kevin Meiland (video)
Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid te
geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. In de kerkzaal zelf worden de liederen
en lezingen getoond op de schermen. Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio
Visuele Ondersteuning.
Bij de bloemen
Vandaag in de oogstdienst staan we stil bij het besef dat er veel is om voor te danken.
In het ene stuk staan korenaren. Appels en ander fruit en groente liggen tussen de klimop, als teken dat
God ons altijd trouw blijft. Rood is de kleur van levenskracht, ook nu in deze coronatijd.
Het andere stuk heeft betrekking op het bevestigen van ambtsdragers.
Ze mogen zich gesterkt voelen door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de 3 rode rozen.
Er is veel groen in dit stuk want groen staat voor hoop en toekomst.
Als zoveel nieuwe ambtsdragers ons komen versterken geeft dat hoop voor de toekomst!
Rood is de hoofdkleur omdat de Heilige Geest ons vandaag inspireert en ons Zijn liefde geeft.
Verder zijn er witte bloemen verwerkt omdat er vreugde binnen onze kerk is.
Hennie Kosse
Lezingen: Psalm 126 en Mattheüs 20: 1-16
Liederen: God zij ons gunstig en genadig (Psalm 67: 1 en 3); Klein Gloria (NLB 195); Wij danken U voor
heel de schepping (melodie JdH 200); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Aan U behoort, o Heer
der heren (NLB 978: 1, 2, 4); De laatsten worden de eersten (NLB 990: 1, 2, 3, 6); Apostolische
Geloofsbelijdenis (NLB 340b); God zegene (melodie JdH 96); Dank, dank nu allen God (NLB 704).

Collecte:
1. diaconie; 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.
Een bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Bosker-van der Veen en naar de familie Noppers.
Volgende week zondag 8 november
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan in de dienst. In deze dienst zullen twee gemeenteleden,
Wieger Vriezema en Joachim Martijn, belijdenis doen van het geloof, en ook bevestigd worden in het
Ambt. De lezingen zijn: Jesaja 48: 17-21 en Mattheüs 25: 14-30.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk)
Dankdag-vesper
Op woensdag 4 november zenden we vanuit de Adventskerk live een Dankdag-vesper uit, aanvang 19.30
uur. Medewerking verlenen ds. Helène van Noord, Evelien Bruinsma op piano en leden van de werkgroep
Economie & Geloof. Het thema van de Vesper luidt “Dankdag? Hoezo?!” en wordt ingevuld met woorden,
beelden en muziek.
De vesper is te volgen via het YouTube-kanaal Kerkomroep Assen https://tinyurl.com/kerkomroepAssen. Zonder beeld is de vesper te beluisteren via de Kerkomroep – Adventskerk. Later kijken of
luisteren kan ook, op YouTube maximaal een week.
Uit dankbaarheid voor de opbrengsten van gewas en arbeid houden we een extra diaconale collecte,
bestemd voor de Voedselbank. Deelt u, deel jij ook je dankbaarheid?! Dat kan in de Scipio App (van 1 t/m
8 nov) of door een bedrag over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579, t.n.v. actierekening
van Protestantse Gemeente Assen. Graag bij de omschrijving vermelden voor welke collecte(n) het geld
is bestemd.
De Dankdag-vesper komt in de plaats van de traditionele Dankdaglezing.
Namens de werkgroep Economie & Geloof
Gerard Schoep E: gerard.schoep@home.nl
Kaartengroet
In het kader van de Dankdienst voor de Oogst worden er dit jaar geen fruitbakjes bezorgd bij onze zieke
en aan huis gebonden gemeenteleden, maar is er een kaartengroet uitgegaan naar álle gemeenteleden.
We zijn immers allemaal in zekere zin ‘aan huis gebonden’. We hopen dat de groet een bemoediging is
naar ons allen.
Kringwerk
Aangezien de zalen van de Jozefkerk in verband met de coronasituatie nog gesloten zijn voor
vergaderingen en bijeenkomsten, hebben we de geplande Bijbelkringen van afgelopen donderdag
moeten afgelasten. Ook de Ochtendbijbelkring voor groep 1 van as. Donderdagmorgen 5 november gaat
niet door. Het is jammer, maar we moeten voorzichtig zijn. We hopen op betere tijden, waarbij we weer
zullen kunnen samenkomen en de toerusting in het geloof kunnen voortzetten.

Asser Kerkengroep Amnesty International
Nog steeds is er deze week geen gewone kerkdienst, dus ook geen brievenactie.
Maar via de website van Amnesty kunt u toch hun acties steunen.
Via www.amnesty.nl/kom-in-actie kunt u meedoen aan spoedacties, een petitie tekenen of een e-mail of
brief sturen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Ga dan naar www.amnesty.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief.
Uw steun helpt!
Namens Amnesty, Marian Nuis
Aanmelden
voor de kerkdienst kan via het aanmeldformulier dat u op de website van de Jozefkerk vindt, of via
inspreken op de voicemail van de Jozefkerk, tel. 0592-357360.
Omdat as. zondag ambtsdragers bevestigd worden, is het aantal beschikbare plaatsen helaas beperkt.

Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site:
‘Vertel het maar’ halen. Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.
Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een
(zelf te verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.
Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl
In de zondagsbrief proberen we iedere week het thema van de week op te nemen en de bijbehorende
kleurplaat. Thema 1 november: Mattheüs 21:28-32; Twee heel verschillende zonen.
Helaas waren bij de redactie-sluiting van deze zondagbrief de materialen voor deze zondag nog niet
beschikbaar.

