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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Organist
Koster

ds. Ron Koopmans
Ernst Lutgert
Wim van Haren, Gerda Zwama en Henk Tibben
Johan Gerkes
Dennis Bouwmeester

Lezingen
Numeri 11: 24-29; Marcus 9: 38-50
Liederen
Psalm 78: 1 en 2; Klein Gloria (Lied 195); Lied 283; Lied 288; Psalm
135: 1, 2, 3, 10 (met Jozefkoor); Lied 970 (met Jozefkoor); Behoed uw kerk (Gezang 312
Liedboek ’73); Lied 634; Lied 675.
Collecten
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar dhr. Huizing.
Oppasdienst voor de kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Karin Zondervan en Anneke Overwijk.
Kindernevendienst Claudia Ismaïl en Karin de Leth
Bijbeltekst Daniël 7:1-1 Thema: De koning op de wolken
Doel De kinderen leren dat alleen Gods Rijk altijd blijft bestaan. Koning Jezus zal eens komen
op de wolken. Toelichting Daniël heeft veel visioenen gezien. Ze wijzen naar de tijd van
Antiochus IV Epifanes, een grieks-macedonische heerser die er alles aan deed om de joodse
godsdienst af te schaffen. De vier dieren zijn symbool van de sterke rijken van toen: de
Babylonische leeuw breidt zich snel uit over de wereld, de Perzische beer heeft nooit genoeg
land. De griekse panter bespringt onverhoeds zijn prooi en het Romeinse Rijk is machtiger dan
allemaal en bedreigt met zijn horens de gelovigen. Ze regeren niet volgens Gods wet.
Gevaarlijke machten! Maar de troon van de oude wijze (dat is God) staat er en een mens die op
de wolken komt (dat is Jezus) krijgt van Hem de macht, eeuwig.
Volgende week zondag 7 oktober
hoopt ds. Ron Koopmans voor te gaan in de dienst. De lezingen zijn: Exodus 18: 13-27 en
Hebreeën 3: 1-6. In deze dienst worden drie gemeenteleden bevestigd in het ambt, een
ouderling wordt herbevestigd en we nemen van drie kerkenraadsleden afscheid. Het Jozefkoor
verleent medewerking aan deze viering. Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst, en na afloop
drinken we samen koffie/thee/fris in de kerkzaal.
Collectanten.
Na een mooie startzondag, waarin ook werd gevraagd om medewerkers binnen onze
kerkgemeente, ook een oproep voor collectanten. Er hebben een paar mensen opgezegd, of
omdat ze geroepen zijn tot kerkenraadswerk of om persoonlijke redenen. Vandaar een oproep,
zijn er mensen die de gemeente willen helpen door een paar keer per jaar hun medewerking te

willen verlenen tijdens de eredienst en mee te helpen met collecteren. Zoja dan graag melden
bij Betsie en Rijnder Huizinga of via collectanten@jozefkerk-assen.nl
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
20.00 uur: Moderamen thv. De Wouden 69
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
woensdag
19.30 uur: Diaconie
donderdag
10.00 uur; Ochtendbijbelkring, in De Bron
donderdag
19.30 uur: Sing In
Vrijdagavondclub.
Hierbij nodigen wij alle kinderen die in de groepen 5 t/m 8 van de basisschool zitten, uit om
gezellig op de vrijdagavondclub te komen. De eerste avond zal zijn op 12 oktober a.s. Omdat
we in verband met de verbouwing geen gebruik kunnen maken van de bovenzaal, zal de
vrijdagavondclub er dit seizoen een beetje anders uit gaan zien. Maar ondanks dit gaan we toch
een aantal leuke avonden voor jullie organiseren, we starten met een bingo avond. Kom jij ook?
Aanmelden graag via: vrijdagavondclub@jozefkerk-assen.nl meer info op de website van de
Jozefkerk.
De zendingserfgoedkalender 2019
kan weer worden besteld. De kalender is weer prachtig, met afbeeldingen van geschilderde
Bijbelverhalen in de Balinese wajang of kamasanstijl. Speerpunten in de kalender zijn:
geschiedenis,Hindoeïsme, de zending en schilderkunst van Bali. De kalender kunt u bestellen bij
Daan Kraan en kost 7 euro per stuk. U betaalt de kalender bij aflevering.
Daarover wordt u later ingelicht.
Brievenactie Amnesty
Vanochtend is de schrijfactie van Amnesty International gericht op Myanmar en Thailand. Bij de uitgang
Kerkplein kunt u na afloop van de dienst brieven meenemen, samen met een toelichting op deze actie.
Of: u ondertekent de brieven direct en geeft een bijdrage in de portokosten. Ik zorg dan voor de
verzending. Schrijft u mee? Namens Amnesty, Marian Nuis

