
 

26e jaargang no. 3; 18 september 2022 

Contactpersoon 25 september 2022: Geertje Bolland 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 22 september 18:00 uur 

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl  |  www.jozefkerk-assen.nl 
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl 

. 
Thema: Een bijbelse APK keuring?! 

Voorganger: John Bassie 

Lezingen: Galaten 5: 13-26;  
Liederen:  Psalm 92:1, 2; Klein Gloria; Psalm 67:3; Psalm 1:1, 2; 'Kinderlied'; Lied 841:1, 2, 4 'Wat zijn de goede 

vruchten'; Lied 675:1, 2 'Geest van hierboven'; Lied 834:1, 2, 3 'Vernieuw Gij mij o eeuwig licht' 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Arno Visser 
Diaken: Daan Kraan, Jan de Wind, Geertje Bolland  
Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: Luuk Oosterhuis (presentatie) en Jacko Duker (video) 

Collecte: 1. Kerk in Actie: Syrie; 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. 

 Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie: Syrië 
Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft 
dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan 
aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. 
Lees meer op: kerkinactie.nl/kerkensyrië 

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Kirsten Martijn en Mereth de Jong 

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Marjolijn en/of Johan Schurer 
 Bijbeltekst: 2 Samuël 16:15 -17:29 Thema: Kun jij mij goede raad geven? 

Absalom moet een plan maken om David te verslaan en uit te schakelen. Dan zal hij koning kunnen 
blijven. Achitofel zegt: meteen aanvallen. Nu is hij op de vlucht en kwetsbaar. Chusai (hij helpt 
stiekem David) zegt: bereid je eerst goed voor. Geduld hebben. Voor wie zal Absalom kiezen? Hij 
weet het niet. Absalom vraagt God niet om raad, maar God zorgt wel dat hij kiest wat het beste is 
voor de gelovige David. 

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van  
een kop koffie of thee. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk.  
Van harte aanbevolen! 

Gezocht oppassers 
Wij zijn op zoek naar nieuwe oppassers. Wij zijn genoodzaakt om deze oproep te doen omdat we te weinig 
oppassers hebben momenteel. U kunt zich opgeven bij Anneke Overwijk, voor het nieuwe roosterjaar 2023. 
Opgeven voor 15 oktober via: o.overwijk@ziggo.nl of 0628332745. Alvast bedankt, Anneke Overwijk. 

Bedankje 
We ontvingen de afgelopen maanden twee keer de bloemen vanuit de kerk en kaarten van gemeenteleden. 
Dit medeleven hebben we erg gewaardeerd.       Henk Zijgers & Heleen Bessembinders 

http://www.sca-assen.nl/
mailto:o.overwijk@ziggo.nl


Uitnodiging gemeenteavond 
De wijkkerkenraad deelt u met vreugde mee dat de beroepingscommissie een voordracht heeft gedaan voor een 
nieuwe predikant voor de wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen.  
Woensdagavond heeft de wijkkerkenraad samen met de beroepingscommissie en de algemene kerkenraad 
vergaderd en is de voordracht van de predikant overgenomen.  
Dit alles betekent dat de gemeenteleden van harte worden uitgenodigd om naar de gemeenteavond te komen 
waarop de verkiezing van de kandidaat zal plaatsvinden. Deze staat gepland voor maandag 19 september 2022 om 
19.30 uur in de Jozefkerk.  
Alle gemeenteleden (jong, oud, belijdende leden en niet-belijdende leden) zijn van harte welkom, waarbij de 
stemming alleen is voorbehouden aan de belijdende leden. 

Pastoraal 
Wij wensen alle zieken, maar ook hen die om heb heen staan en hen die te maken hebben met afnemende 
gezondheid, kracht en moed. Dat u de nabijheid van God en mensen mag ervaren. 
Wilt u graag eens een bezoekje? Belt u dan met uw contactpersoon of wijkouderling. 
U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 
In verschillende wijken zijn nog contactpersonen nodig. Als u zo af en toe eens iemand zou willen bezoeken, kunt u 
zich hier ook aanmelden. 

Gemeente Groeigroep: 
De nieuwe groep gaat van start op donderdag 22 september bij Hans en Grietje, Leemhamel 44, van 19.45 tot 21.30 
uur. We willen je van harte uitnodigen om aan te sluiten. Er is nog volop plek. Een mooie kans om elkaar te leren 
kennen en in gesprek te zijn over “Leef je geloof”, n.a.v. de brief van Jakobus, de broer van Jezus. Meld je even aan 
als je belangstelling hebt, of bel als je er vragen over hebt. Tel. 06-37473766, hansvanselst58@gmail.com 

Jozefkoor repetitie 
Op vrijdag 23 september hopen we als Jozefkoor weer samen te komen voor een repetitie. Het is ’s middags  
van 15 tot 16 uur in de kerkzaal van de Jozefkerk. We oefenen dan voor de Avondmaalsdienst van 9 oktober.  
Wie wil komen meezingen is van harte welkom. 

Vredesweek in Assen 
In het kader van de Vredesweek zijn er tenminste twee activiteiten in Assen: 
Dinsdag 20 september ontvangen we Kees Nieuwerth en is het thema ‘Rechtvaardige vrede’. Nieuwerth is meer 
dan veertig jaar actief in de oecumene en behoort tot het Religieus genootschap der Vrienden (Quakers) die een 
lange traditie van christelijk pacifisme kent. Hij heeft veel ervaring met vredesvraagstukken. Deze avond wordt 
gehouden in de Jozefkerk en begint om 19.30 uur. De vredesavond wordt omlijst met vredesliederen die worden 
gezongen door Harry Loco. 
Vrijdagavond 23 september wordt er een Walk of Peace gehouden. Deze vredeswandeling vindt in tal van steden in 
ons land plaats. In Assen starten we om 19 uur bij het station NS en lopen vandaar door het centrum van de stad. 
Op verschillende plaatsen wordt haltgehouden en iets gedeeld over activiteiten voor de vrede. Op het 
Koopmansplein vormen we een stiltekring. De wandeling wordt rond 20.30 uur afgesloten bij het Parochiehuis, 
waar ook een kop koffie gedronken kan worden. Doe ook mee en geef samen gestalte aan onze inzet voor vrede. 
Namens de stadswerkers, Bert Altena (stadspredikant) 
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