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Vijfde zondag van de herfst 
 

 
Live èn online kerkdienst 
Gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven zijn 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. We hopen dat dat op deze zondag ook weer lukken gaat. 
 
Voorganger: dhr. Daniël Kehanpour 
 
Zang en muziek: Everlien en Piet Bruinsma. 
 
Ouderling: Natasja Guchelaar 
 
Koster: Dennis Bouwmeester 
 
AVO team: Marten Kloeze (presentatie) en Kevin Meiland (video) 
 
Lezingen: Jesaja 45: 1-7 en Mattheus 22: 15-22 
 
Liederen in de dienst: Lof zij de Heer (Opw. 386), Heerser over alle dingen (Opw. 672), Heer U bent El Elohim (Opw. 
333), Deel door ons Uw liefde uit (Opw. 601). 
 
Collecte:  
1. Kerk in Actie (Rwanda); 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. 
 
Een bloemengroet  
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Nieuwenhuijzen-Westerholt. 
 
Volgende week zondag 25 oktober 
gaat ds. G.J. Gardenier uit Appingedam voor in de dienst. Op deze zondag gaat de wintertijd in; de klok wordt een 
uur teruggezet en de nacht is dus een uurtje langer. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander) 
 
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. 
Buiten de dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers is er plaats voor 30 kerkgangers. 
 
 



 

 

Kerk zijn in coronatijd 
De huidige omstandigheden rondom de corona-maatregelingen vraagt wederom offers van ons allen. De ene tak 
wordt snoeihard geraakt de andere tak krijgt beperkingen maar de maatschappij wordt beetje bij beetje stilgezet. 
Op reis gaan met z’n allen wordt beperkt. De kerkgang daar is (nog) ruimte voor dankzij een wettelijk grondrecht.  
We staan voor de volgende vragen: Nemen wij de ruimte in om dit grondrecht te gebruiken? Komen we samen met 
30 kerkgangers om de eredienst voort te zetten?  
Houden we op deze manier de lofzang gaande in de stilte van de kerk? Of klinkt onze stem juist harmonieuzer 
vanuit de huiskamer? 
Weet wel: de kerk houdt elke zondag haar online-viering! De verkondiging komt bij u thuis, en we vinden zo een 
breed gehoor. 
Vier en zing bewust thuis met ons mee. Of kies er bewust voor om stil mee te vieren in de kerk. Aan jou de keus. 
 Wanneer je kiest voor de kerkgang, laat dit een verantwoordelijke (eigen) keuze zijn. 
Als je komen wilt, meldt je vooraf aan en vergeet je mondkapje niet.  
Blijf vooral thuis als je twijfelt over jouw eigen gezondheid en daarmee ieders gezondheid! 
Kerkenraad Jozefkerk 
 
Hallo Kinderen van de kindernevendienst  
Nog steeds kunnen je 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 zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de 
bijbehorende kleurplaat staat aan het eind van deze zondagsbrief. Als jouw ouders die willen 
printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang. Deze zondag gaat het over:  
Vergeven 
Jezus wil in deze gelijkenis laten zien dat God ons alles wil vergeven, hoe groot onze schuld 
naar Hem ook is, door de Verlosser scheldt Hij die kwijt. Dat betekent dat onze zonde niet 
meer bestaat; dat God er niet meer op terugkomt. Omdat Gods liefde door Jezus de Verlosser 
voor ons zo groot is, moeten wij bereid zijn de schuld van anderen naar ons kwijt te schelden. 

 
Zingen tegen het donker – Musica Pro Deo- vesper in Adventskerk, 25 oktober 
Op 25 oktober om 16.00 uur  klinkt er 20e-eeuwse Nederlandse kerkmuziek in een vesper in de Adventskerk. Het 
thema is Zingen tegen het donker.  
Wietse Meinardi speelt op het orgel werken van de oud-Asser componisten Jeljer Vlieg en Jo Houwman: Thema 
met variaties over de Avondzang van Jeljer Vlieg en de Partita van Jo Houwman over O hoogte en diepte looft nu 
God. In beide werken worden de variaties afgewisseld met door een vrouwenzanggroep gezongen coupletten van 
de liederen.  
Berta van der Kolk speelt fluit en Harry Harmsen is de voorganger. 
U kunt helaas niet aanwezig zijn bij deze dienst, maar deze volgen via de kerkomroep (geluid) en via het YouTube 
kanaal: KerkomroepAssen  (met beeld). 
De orde van dienst wordt met de volgende zondagsbrief meegestuurd.  
Als u thuis meeluistert of als u  de serie Musica Pro Deo in het algemeen wilt steunen in deze tijden 
zonder  publiek: uw bijdrage is  van harte welkom! 
NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo. 
 



 

 
 



 

 

 


