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Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal
Thema: ‘Als een hert dat verlangt naar water.’
Voorganger:

Ds. Ron Koopmans

Lezingen:

Psalm 42; Openbaring 22: 1-5
Als een hert dat verlangt naar water (Hemelhoog 16: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Grote God,
zie ons verlegen (Hemelhoog 373, met Jozefkoor); Evenals een moede hinde (Psalm 42: 1 en 3);
Maar de Heer zal uitkomst geven (Psalm 42 oude berijming: 5); Apostolische Geloofsbelijdenis
(NLB 340b); Christus Heilig Godslam (Bundel 38 Gezang 37); Gedenken wij dankbaar
(Tussentijds 157); Dan zijn wij aangezeten (NLB 747: 7 en 8).

Muziek:

Johan Gerkes (orgel)

Ouderling:
Diaken:

Hans van Selst
Wieger Vriezema, Hennie Kosse, Henk Tibben, Daan Kraan, Geertje Bolland, Anneke Geertsema,
Rieelle Gramsbergen
Betsie Kraan

Liederen:

Koster:
AVO-team:

Kevin Meiland (presentatie) en Cor Kremer (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.

Collecte:

1. Werelddiakonaat Kameroen; 2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen
In de kerk vind de collecte plaats bij het uitgaan. Kijkers thuis kunnen bijdragen 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, verzorgd door Paula Kraan en Mereth de Jong.
Nevendienst

voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Tjits Mondria.
Bijbeltekst: Zacharia 1:1 – 17 Thema: Het visioen van de paarden
Zacharia krijgt een visioen. Het is een boodschap van God waarin Hij zichzelf laat zien zoals Hij is.
Zacharia ziet ruiters die de toestand in de wereld hebben bekeken. Het ziet er niet hoopvol uit voor
Israël dat na de ballingschap bouwt aan de nieuwe tempel in Jeruzalem.
Er lijkt niets te veranderen. De wereldmachten hebben de touwtjes stevig in handen.
Hoe moet het verder? God zegt wie Hij is: Hij brandt van liefde om zijn volk te redden. De tempel en
Jeruzalem zullen worden herbouwd. God zal weer voorspoed en geluk geven aan Israël.

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie: ‘Vrouwen versterken in Noord Kameroen’
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse
Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst en samenleving.
Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid.
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door
klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd
water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun

grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen
duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de
bodem verder uitdroogt. De vrouwen worden opgeleid om de geoogste producten op het juiste moment te
verkopen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.
Uw gift is van harte welkom in de collecte, de Scipio-app of door overmaking op NL 25 RABO 0373 715 579 o.v.v.
Kerk in Actie Noord Kameroen
Diaconale werkgroep ZWO, Wim Verschoor
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw E. Cazemier-Heinhuis

Pastoraal
Wij wensen onze zieken en ieder, de nabijheid van God toe.
Laten we naar elkaar omzien en voor elkaar bidden.
Namen van mensen die in deze rubriek genoemd willen worden kunnen worden doorgegeven aan:
pastoraat@jozefkerk-assen.nl
Huwelijksjubilea
Van harte feliciteren wij dhr. en mw. Tjassing-Hut die op 22 oktober hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren en
dhr. en mw. Gruppen-Askes, met hun 60-jarig huwelijksjubileum op 2 november.
Wij wensen hen nog gelukkige jaren toe onder de hoede van Gods zegen.
Gemeenteavond
Op donderdag 18 november houden we een gemeenteavond.
Wie wil iets lekkers meenemen en/of koffie schenken?
Je mag dat doorgeven aan Grietje van Selst. grietjevanselst@gmail.com of tel. 06-37473766
Zegening en voorbede
Een dienst om op adem te komen. Er hoeft niets, er kan wel veel: een gebed inbrengen of een kaarsje aan steken,
voor je laten bidden, of luisteren naar de muziek. De dienst wordt niet uitgezonden.
Aanmelden hoeft niet, wees welkom.
Zondag 17 oktober, 19.00 uur in de Jozefkerk
m.m.v. ds. Esther Struikmans en ds. Elly Veldman, Everlien en Piet Bruinsma, piano en gitaar
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
13.30 u. Middagpauzedienst Bethelkerk (Dhr. G.J. van Enk)
Oproep vanuit de hoorcommissie: Indienen namen
De belijdende leden van onze gemeente worden uitgenodigd aanbevelingen in te dienen van personen die naar
hun mening voor verkiezing van predikant in aanmerking komen. Aanbevelingen kunnen, voorzien van een korte
motivatie, uiterlijk 1 november 2021 worden ingediend via het e-mailadres beroepingswerk@jozefkerk-assen.nl of
per post naar de scriba, Lonerbroekweg 5, 9409 TR Loon.
Namens de kerkenraad.
Print/digitaal
In deze 2 gedrukte pagina’s zijn (beknoptere) berichten opgenomen over de directe actualiteit. Wat bredere
berichten staan op de volgende pagina’s die alleen digitaal beschikbaar zijn via de site van de Jozefkerk
(jozefkerk-assen.nl).

Kerken in Kaarslicht
Op 5 november zullen de Jozefkerk en de RK Parochiekerk Maria Tenhemelopneming weer feestelijk verlicht zijn
in kaarslicht.
De dag tevoren zal alles worden voorbereid en de volgende middag 5 november zullen de kaarsjes worden
aangestoken. We doen hierbij graag een oproep aan u om hieraan mee te willen werken om er weer een
betoverend schouwspel van te maken.
U kunt zich opgeven via e-mail : voorzitter@jozefkerk-assen.nl
We vragen u ook vriendelijk om jam en andere kleine conservenpotjes te verzamelen.
Ook willen we graag eigengebakken kniepertjes verkopen dus vragen we uw hulp hierbij.
Versoepeling Kerkdienst
Naar aanleiding van het advies van de landelijke PKN heeft het moderamen van de wijkkerkenraad besloten om
de kerkdiensten in de Jozefkerk meer mensen toe te laten. We houden ‘gepaste afstand ‘, maar iets minder dan
de anderhalve meter: in elk geval een stoelruimte tussen twee kerkgangers uit verschillende huishoudens.
Wel zal er ook nog een stuk in de kerkzaal blijven, aan de kant van de Kerkstraat, waar die anderhalve met wel
geldt. Dit voor mensen die zich daar veiliger bij voelen.
Het aanmelden komt te vervallen.
De diensten blijven online te volgen via www.kerkomroep.nl of via https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Raadpleeg voor de precieze gegevens telkens onze website.
Redactieleden zondagsbrief gezocht
Met een klein team verzorgen we wekelijks de zondagsbrief op basis van aangeleverde kopij.
Je selecteert en redigeert die, zodat alle essentiële informatie op twee pagina's (in MsWord) past.
Dit doe je - na een inwerkperiode - geheel zelfstandig, ongeveer eenmaal per maand op de donderdagavond.
Daarnaast hebben we zo nu en dan redactieoverleg en communiceren we binnen de redactie voornamelijk per
e-mail.
Voel je je aangesproken: e-mail naar zbrf@jozefkerk-assen.nl We zien je reactie met belangstelling tegemoet.
Oproep kalligrafieschrijver
Voor het bijhouden van onze dooprol die in de kerk hangt, zijn we op zoek naar iemand die de kunst van het
kalligraferen beheerst.
Het zou fijn zijn als we deze traditie voort kunnen zetten zodat de dooprol binnenkort weer compleet is.
Reactie graag naar scriba@jozefkerk-assen.nl

