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Contactpersoon 11 november: Pier Schipper, tel. 06 2442 96 85
Kopij inleveren voor donderdagavond 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

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
We vieren vanmorgen de Dankdienst voor de oogst.
Voorganger
ds. Ron Koopmans
Ouderling
Thea Wubs
Diakenen Henk Dassen, Daan Kraan en Gerda Zwama
Koster
Dennis Bouwmeester
Muziek: organist Johan Gerkes en het Jozefkoor
Liederen voor de dienst: Lied 218; Lied 978
Liederen in de dienst: Lied 67: 1 en 3; Klein Gloria (Lied 195); Kijk om je heen (met Jozefkoor);
Wij gaan voor even uit elkaar; Liedboek ’73 Gezang 488A; Lied 719 (met
Jozefkoor); Wij danken U voor heel de schepping (melodie JdHeer 200);
Lied 985.
Schriftlezingen Spreuken 6: 1-11 en Marcus 4: 26-34
Collecten: drie rondgangen in de dienst, met als bestemming:
1. vrije collecte*; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
*Vrije collecte diaconie voor Sulawesi
Ruim een maand geleden werd de wereld opgeschrikt door een aarbeving en tsunami op het Indonesische
eiland Sulawesi. Op 21 oktober was de diaconiecollecte bestemd voor deze ramp. U heeft hierover kunnen
lezen. De diaconie van de Jozefkerk had al eerder besloten om de collecte van vandaag voor de ramp op
Sulawesi te bestemmen. Hulp blijft nog steeds nodig en de nationale actie loopt ook nog tot het einde van dit
jaar door. Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. noodhulp Sulawesi. Van harte aanbevolen. Diaconie Jozefkerk

Oppasdienst
Nevendienst

voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Paula Kraan en Merreth de Jong
voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Tjits Mondria en Rosan
Beekman.
Bijbeltekst: Openbaring 12:1-18; Thema: De satan bedreigt Christus en zijn kerk
Doel: De kinderen leren dat Gods vijand er alles aan doet om te voorkomen dat Hij definitief verslagen wordt,
maar het lukt hem niet. Toelichting: Johannes krijgt een nieuw visioen om hem te troosten in zijn ellende.
Daarmee kan hij anderen weer troosten. Uit de gelovigen van het Oude Testament, het volk Israël (de vrouw)
komt de Messias voort. De duivel (de draak) probeert Jezus te doden. Maar God brengt Hem in veiligheid in de
hemel. Het dreigende gevaar wordt afgewend. De duivel bestormt nu met zijn legers de hemel, maar ook deze
strijd verliest hij. Hij wordt op de aarde gegooid. Als de draak ziet, dat hij Christus niet kan verslaan, bedreigt hij
de vrouw (de gelovigen van het Nieuwe Testament, de christelijke kerk). God geeft haar adelaarsvleugels om
naar de woestijn te vluchten. Daar wordt zij door God bewaard. De dreiging is erg, maar aan Gods overwinning
door Jezus Christus verandert niets: die staat vast. Johannes en de andere christenen die in het Romeinse rijk
worden vervolgd, kunnen gerust en hoopvol zijn in al hun verdriet.

Tienerdienst: Tijdens de dienst van vanmorgen is er ook Tienerdienst in het Open Huis aan de Brink.
Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn daar van harte welkom.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Breider-Hulshof.
Koffiedrinken: Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid om na te praten onder het genot van
koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de achterste hoeken van de kerkzaal. Van harte aanbevolen!

Bedankje: Graag wil ik even laten weten, dat ik zondag erg blij was met de prachtige bloemen.
Ook wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten en bemoedigende wensen.
Op de zondagmorgen geniet ik van de mooie diensten in de Jozefkerk, die ik niet alleen kan
horen, maar nu ook live kan zien, daar ben ik erg blij mee. Groetjes van Pia Brokke van Houten
Oogstbakjes zijn weer ruim voorhanden, zoals u op de rand van het liturgisch centrum kunt zien.
Zij worden na afloop van de dienst bezorgd bij gemeenteleden die ziek zijn of anderszins aan huis
gebonden. Helpt u weer allemaal mee met bezorgen? Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Opgave kerstpakketten: Ook dit jaar worden er weer kerstpakketten samengesteld en gebracht naar
mensen die het nodig hebben. Kent u mensen die het nodig hebben wellicht bij u in de buurt, al of
niet betrokken bij een kerk, die hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u deze mensen doorgeven
aan Hennie Kosse, tel 0620444403 of 0592-351358. Tot 15 november is daartoe gelegenheid (Diaconie)
Herhaalde oproep!!! Collectanten: We hebben in ieder geval nog 2 mensen nodig voor de groep
collectanten (meer mag natuurlijk ook). Wie meldt zich aan voor deze groep om ook dit stuk
gemeentewerk voort te zetten. Opgeven kan via collectanten@jozefkerk-assen.nl of bij Rijnder en
Betsie Huizinga 06 50536520
Fietsen: De wekelijkse fietstochten op de donderdag vanaf de Jozefkerk zijn na een prachtig
zomerseizoen voorbij. Met mooie routes en veel gezelligheid waren het fijne fietstochten!
Wanneer de activiteiten weer beginnen, wordt t.z.t. in de zondagsbrief vermeld.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
20.00 uur: Moderamen, thv De Wouden 69.
dinsdag
19.30 uur: Diaconie
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk)
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop
Volgende week zondag 11 november hoopt ds. Ron Koopmans voor te gaan in de dienst.
De lezingen zijn Klaagliederen 3: 22-41 en Marcus 13: 1-13.
Feest!! Op 12 november 1988 is de Interkerkelijke Stichting voor Missionair-, Diaconaal– en Pastoraal
Werk officieel opgericht. Het weekend van 9 t/m 11 november 2018 zal volledig in het teken staan van
de viering van het 30-jarig bestaan van de stichting. Op zondag 11 november 2018 nodigen wij u allen
na de kerkdienst uit om koffie/thee/frisdrank te komen drinken: Plaats: Open Huis, Brink 25-26
Informatie: Maria Dreesens-Willeman, mariadw@home.nl of info@openhuisassen.nl
Doopzondag 2 december: De eerstvolgende zondag waarin er gelegenheid is een kind ten doop te
houden is op zondag 2 december, de eerste zondag van Advent. Eén dopeling is al aangemeld. Ouders
die op die zondag hun kind willen laten dopen kunnen daarvoor contact opnemen met de predikant.
Bijbel vertalen – zelf eens proberen? Donderdag 15 november kunt u/kun je meedoen met een workshop
Bijbel vertalen. O.l.v. Mark Koelewijn van het Bijbelgenootschap en ds. Harry Harmsen gaan we aan de gang.
Natuurlijk nadat er eerst de nodige info is gegeven. Lijkt het je leuk om eens in de keuken van het Bijbelvertalen
te kijken en zelf ook iets te koken? Doe dan mee. Locatie: De Bron. Tijd: 20:00-21:45 uur. Meld je wel eerst even
aan bij ds. Harry Harmsen, uiterlijk 7 november a.s. e-mail: harmsen@dedrieklankassen.nl, tel. 0592-344570.

