25e jaargang no 07; 14 november 2021
Contactpersoon voor 21 november: Hendrik Terburg (tel: 06 126 164 76 )
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 18 november 18.00 uur
wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl
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Dienst Vrijzinnig hervormden in samenwerking met de Jozefkerkgemeente
Voorganger: Ds. Dick van Veen
Thema:
Nachtelijke ontmoeting
Lezingen:
Psalm 42: 1 t/m 3 en 6 en Johannes 3: 1-10
Liederen:
uit de bundel Eva’s lied: “Vol van verwachting” vers 1 en 2; vers 3 na Votum en Groet;
lied 314; Psalm 139: 1, 2, 10 en 14; lied 841
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Koster:

Johan Gerkes
Wim Postma
Daan Kraan
Josje Zeilstra

AVO-team:

Kevin Meiland (presentatie) en Marten Kloeze (video)

Oppasdienst
Nevendienst

voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Claudia Ismail en Anneke Overwijk
voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Tjits Mondria

Collecte:
1. Diaconie-vrije collecte Edukans*; 2. pastoraat en Erediensten; 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.
*De vrije collecte is bestemd voor Edukans. Wat doen zij? Onderwijs is de sleutel tot duurzame
ontwikkeling. Door te werken aan beter onderwijs, werken ze aan de Werelddoelen (SDG’s) die 193
wereldleiders met elkaar hebben afgesproken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger
inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor
mannen en vrouwen. Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een
kleinschalige aanpak: ze zorgen voor structurele verandering binnen het hele onderwijs. Niet alleen
trainen we leraren, maar betrekken ook ouders bij het onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij
onderwijsinspecties en overheden. Ze leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en
besteden aandacht aan sociaal en emotioneel leren. Ze werken aan de hand van 4 thema’s om kinderen
en jongeren in ontwikkelingslanden de beste kansen te geven. Basisonderwijs van goede kwaliteit,
banen voor jongeren, onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen voor jongens en meisjes.
Voor meer informatie zie de website: https://www.edukans.nl/
U kunt een gift overmaken naar bankrekening nummer: IBAN: NL21INGB 0000 0005 15:
T.n.v. Edukans of via de Scipio app of via de bankrekening van de PKA NL25 RABO 0373
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De diaconie.
Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar Johan en Agaath Dijks.

Pastoraal
We wensen zieken en hen die met moeiten te kampen hebben de nabijheid en kracht van God toe.
Laten wij hen omringen met gebed en aandacht.
Als u vermeld wilt worden in deze rubriek, of als u iemand hebt gesproken, die aandacht behoeft en
diegene wil vermeld worden, kunt u de naam en adresgegevens doorgeven aan:
pastoraat@jozefkerk-assen.nl
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
Gemeente Groeigroepen
Op zondag 7 november is er een groep voor het eerst bij elkaar gekomen. De volgende keer is zondag 21
november. Als je zin hebt om mee te doen…je bent welkom, leeftijd speelt geen rol.
Je kunt je aanmelden via mail: martenkloeze@hotmail.com
Wellicht komt er in de toekomst nog een woensdagavondgroep. We zijn bij inlevering van de kopij nog in
afwachting van berichtgeving betreffende de verspreiding van het coronavirus.
Gemeenteavond
Op DV donderdag 18 november is er een gemeenteavond. Aanvang 19:30 uur in de kerkzaal.
Er zal een presentatie worden gegeven over het beleidsplan en over het verloop van het beroepingswerk.
Uiteraard is er gelegenheid om hierover vragen te stellen.
We zullen het ook hebben over het pastoraat in de wijkgemeente.
Het ligt in de planning om rond 21.30 uur af te sluiten. (Uiteraard onder voorbehoud van evt. beperkende
maatregelen van overheidswege).
Volgende week zondag 21 november
is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij gedenken dan diegenen die ons in
het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Wij noemen hun namen en weten hen geborgen in het
licht van Jezus Christus, de levende Heer. Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn:
Psalm 137: 1-6 en Hebreeën 11: 1-3 en 8-16. We lezen ze uit de nieuwste bijbelvertaling NBV’21. Het
thema van de dienst is: ‘Naar het hemels Vaderland’. Het Jozefkoor zal medewerking verlenen aan de
dienst. Na afloop wordt een Gedachtenisbrief uitgedeeld, met daarop de namen van degenen die in de
dienst genoemd zijn
Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. Hendrik en Jannie Terburg-Zuidersma hopen op 25 november hun 55-jarig
huwelijksjubileum te vieren. Wij wensen hen nog gelukkige jaren toe onder de hoede van Gods zegen.

