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Negende zondag van de herfst 
Thema: Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. 

Over de zachtmoedigen en de barmhartigen 
 

Vanmorgen vieren we een gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Jozefkerk met Vrijzinnig Assen. 
 
Live èn 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 viawww.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . Het 
laatste verdient de voorkeur. 
 
Voorganger: ds.  Lense Lijzen uit Groningen 
 
Organist: Johan Gerkes 
 
Ouderling: Henk van den Poll 
 
Zang: Tony Held, Truus Renkema en Wim Postma 
 
Koster: Dennis Bouwmeester 
 
AVO team: André Krale (presentatie) en Martin Vrieling (video) 
 
Lezingen: Deuteronomium 24: 17 - 22 en Mattheüs 5: 1 - 12 
 
Liederen:   Wat vrolijk over U geschreven staat (NLB 324); Klein Gloria (NLB 195); Wij zoeken hier uw aangezicht 
(NLB 281: 1-6);  Wie oren om te horen heeft (NLB 320: 1–4); Niet als een storm, als een vloed  (NLB 321); Uw woord  
omvat mijn leven (NLB 119a: 1 en 4); Het woord dat u ten leven riep (NLB 316). 
 
 Collecte 
1. Hospice Het Alteveer; 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. 
 
Vrije collecte zondag 15 november 
De vrije collecte in deze dienst is bestemd voor het Hospice Het Alteveer, een Bijna Thuis Huis voor Noord- en 
Midden-Drenthe. Het Alteveer is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn en ligt in een rustige 
woonbuurt bij het centrum van Assen. Het hospice biedt persoonlijke zorg in een rustige en huiselijke sfeer. Net als 
thuis kunnen familie en vrienden hun zorg en aandacht blijven geven. Als het nodig is, nemen vrijwilligers en 
professionele zorgverleners het van hen over. Ook in de laatste fase van het leven is er ruimte voor rust en 
persoonlijke aandacht. Op dit moment zijn er plannen voor nieuwbouw aan de rand van Peelo om de noodzakelijk 
geworden uitbreiding te kunnen realiseren. Binnen de totale kosten van de nieuwbouw is nog een flink gat te 
dichten. Hiervoor willen we graag uw aandacht vragen en u oproepen een gift over te maken via de scipio-app of 
op bankrekeningnummer NL55 RABO 0373 736 088 t.n.v. Diaconie Jozefkerk en o.v.v. Hospice Het Alteveer 
Assen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.hospice-assen.nl    De diaconie 



 

 

Bloemengroet  
De bloemen gaan naar met een hartelijke groet naar Theun en Hinke Dijksta. 
 
Volgende week zondag 22 november 
is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst gedenken wij hen die het 
afgelopen jaar (vanaf november 2019) gestorven zijn. Hun namen worden genoemd in het licht van de levende 
Heer. Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Daniël 12: 1-4 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18. 
Voor het bijwonen van deze dienst zijn de nabestaanden van de overledenen uitgenodigd. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
maandag 19.30 uur: Kerkenraadsvergadering (online-vergadering) 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip) 
 
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. 
 
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:   
 
 

Klaar en wakker 
Opnieuw vertelt Jezus een gelijkenis. Het is een vertelling die te maken heeft met zijn terugkeer op aarde. Op het 
moment van vertellen is Jezus nog bij zijn leerlingen, maar na zijn lijden en sterven gaat Hij naar de hemel. Eens 
komt Hij terug. Wanneer Jezus terugkomt weten we niet, maar we leren van Jezus’ gelijkenis dat we altijd klaar 
moeten zijn om Hem te ontvangen. Maar ook om wakker te zijn om Hem te zien komen. Dat lijkt niet moeilijk, 
maar als de terugkeer nu lang op zich laat wachten? De gelijkenis van de tien meisjes laat zien hoe moeilijk het 
kan zijn. Allemaal wachten ze op de komst van de bruidegom, maar niet alle tien zijn ze er klaar voor. 
 
Afscheid Foekje Dijk 
Op 28 november wordt een dienst gehouden in de Jozefkerk met een livestream verbinding naar het Apostolisch 
Genootschap. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen (voor zover dat mogelijk is in deze tijd) de dienst meemaken. 
Foekje Dijk blikt terug naar 30 jaar Vrijzinnig Assen onder de titel ‘De mens onderweg…’ 
De leden en begunstigers hebben een uitnodiging ontvangen. 
 
Gezocht: Sponsors Actie Kerstpakketten  
Door diverse kerken en welzijnsorganisaties in Assen worden ook dit jaar weer honderden kerstpakketten 
verdeeld onder minima. Hiervoor is ook uw hulp nodig. Wilt u de actie sponsoren? U kunt één of meer pakketten 
adopteren voor € 50,- per stuk. U kunt ook denken aan het financieren van een rollade voor € 12,50  of een 
kindertraktatie voor € 5,-. 
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL08 RABO 0373 7360 61 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Assen, onder vermelding van: Actie Kerstpakketten. Uiteraard is elk bedrag welkom. De Actie Kerstpakketten 
Assen is te volgen via www.facebook.com/kerstpakkettenassen.   
  
Mooi Verhaal On Tour 
Dit jaar is alles anders. We hebben besloten om het project met de PopUpwinkel in het Forum daarom niet door te 
laten gaan. Maar we hebben wel een alternatief bedacht. 



 

 

Onder het motto ‘Mooi Verhaal On Tour’ gaan we in de periode van Advent de stad in, met een speciaal 
uitgevoerde bakfiets. In principe op dezelfde dagen als de winkel geopend was, van woensdag t/m zaterdag, en 
dan geconcentreerd op de middagen. 
We zijn van plan diverse locaties te bezoeken, zoals scholen, verpleeghuizen, ziekenhuis, het asielzoekerscentrum 
e.d. om daar een kerstattentie te brengen. 
Daarnaast willen we met de bakfiets in de stad aanwezig zijn, om contact te maken met het publiek, om een bakje 
koffie te kunnen schenken, gesprekken te voeren, kortom: om te zien wat er op ons afkomt en waar we iets voor 
mensen kunnen betekenen.  
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de invulling van dit alternatieve project. Vrijwilligers om mee te werken 
zijn van harte welkom. 
De bedoeling is om zaterdagmiddag 28 november van start te gaan. U hoort hier binnenkort meer over. Volg de 
laatste ontwikkelingen op Facebook Mooi Verhaal Assen. 
Daniël Kehanpour, Dick Vos en Bert Altena, stadswerkers PKA 
 

 


