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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk. 
In de dienst van vanmorgen worden drie gemeenteleden bevestigd in het Ambt. Er vindt 
herbevestiging plaats van een ouderling en we nemen afscheid van drie kerkenraadsleden.    
 

Voorganger   ds. Ron Koopmans 
Ouderling   Erwin Kremer    Diakenen    Daan Kraan, Henk Dassen,  
                   Anneke Geertsema  
Organist   Johan Gerkes    Koster           Marcus Kramer      
Lied voor de dienst: Gij die gelooft, verheugt u samen (Liedboek ’73 Gezang 314). 
Liederen in de dienst: Psalm 138: 1 en 4; Klein Gloria (Lied 195); Lied 212 (met Jozefkoor); Lied 288; 
Het is de Heer die mensen roept (mel. Liedboek ’73 Gez. 474); Lied 361 (met Jozefkoor); Lied 340b; 
God zegene (melodie JdH 96); Lied 968: 1 en 5.    
Schriftlezingen    Exodus 18: 13-27 en Hebreeën 3: 1-6  
 
Collecten          drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 

       1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
De vrije collecte van 16 september heeft € 325,71 opgebracht. 
De opbrengst van de collecte van 30 september voor noodhulp aan Jordanië bedraagt € 224,38. 
 
Werelddiaconaat-collecte: Op 14 oktober is de eerste collecte voor het werelddiaconaat. 
Doel project is: Hulp bij het opzetten van visteelt in een groot meer in Nepal. Dit verbetert de 
levensstandaard van de lokale bevolking en trekt ook toerisme. Twee vliegen in een klap.  
Van harte aanbevolen. Jan Moesker, Stedelijke ZWO 
 
Oppasdienst      voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia  
        Ismaïl-Overwijk 
Nevendienst      voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Marjolein en Johan Schurer 
Bijbeltekst:     Openbaring 1: 9 – 20; Thema: Ik ben de eerste en de laatste 
Doel: De kinderen leren dat Jezus Christus nu en altijd onze Koning is  
Toelichting Wij kunnen zien wat er om ons heen gebeurt. Daar kunnen we blij en bang, boos en 
verdrietig van worden. Johannes zit gevangen vanwege zijn geloof op Patmos. De kerk van Christus 
heeft het moeilijk als de Romeinen de baas zijn. Johannes krijgt in deze moeilijke omstandigheden 
een visioen. Dat betekent dat hij Christus, de wereld en de kerk mag zien zoals God die ziet. Dan blijkt 
Jezus een stralende Koning te zijn. Hij wordt niet weggedrukt, maar houdt de kerk stevig in handen. 
Hij was en is de Koning van deze aarde en zal dat altijd zijn. Christenen hoeven niet bang en 
moedeloos te zijn, maar mogen hoopvol leven, ook als ze vervolgd worden. 
 
Tienerdienst: Tijdens de dienst van vanmorgen is er ook Tienerdienst. In verband met de verbouwing  
is deze 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. Koeling-Pomper. 
  



 

 

Koffiedrinken 
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid wat na te praten onder het genot van koffie, 
thee of fris. Dit alles wordt geschonken in de kerkzaal.  
 
Informatie verbouwing: Vanmorgen, na afloop van de dienst, zal nadat u in de gelegenheid gesteld 
bent de vertrekkende en bevestigde ambtsdragers de hand te drukken, informatie gegeven worden 
over de voortgang van de verbouwing van de zalen. Foto’s zullen worden getoond op de schermen, en 
de kerkrentmeester zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 
  
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. 
 
Volgende week zondag 14 oktober zijn er twee kerkdiensten.  
’s Morgens om 10 uur vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 
’s Avonds om 19 uur houden we een Dienst van Zegening en Voorbede. Voorgangers zijn ds. Elly 
Veldman-Potters en ds. Ron Koopmans. Muzikale medewerking verleent Annemargriet Duursema-
Hopman op piano en orgel. Het thema van de dienst is: ‘Rust vinden’. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
maandag 19.30 uur: Kerkenraad, in De Bron 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F. Folkerts) 
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, thv. fam. Kuipers. 
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop, in de kerkzaal. 

13.30 uur: Fietsen (bij goed weer) vanaf de Jozefkerk. Gasten ook van harte welkom! 
vrijdag  19.30 uur: Jozefkoor 


