26e jaargang no. 9; 30 oktober 2022
Contactpersoon 6 november 2022: Hendrik Terburg
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 3 november 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: Rijk of arm?
Voorganger:

ds. Gerco op 't Hof

Lezing:
Liederen:

Lucas 16: 14-31
Aanvangslied 906: 1, 2, 3; Lied 105: 2, 3, 18; Wij gaan voor even uit elkaar; Lied 152: 5, 7, 9; Lied 958;
Slotlied 73: 4, 6, 10

Muziek:

Johan Gerkes, orgel.

Ouderling:
Diaken:
Koster:

Grietje van Selst
Luuk Oosterhuis, Annemieke Korf, Anneke Geertsema
Betsie Kraan

AVO-team:

Kevin Meiland (presentatie) en Willemien Hollander(video)
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.

Collecte:

1. Vrije collecte Mission Possible (zie onderstaande toelichting); 2. Pastoraat en eredienst; 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.

Bloemen:

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw T.Filips - de Haan, Hunsingostraat 51, 9405 ES
Assen. We hopen haar hiermee te bemoedigen
Oppasdienst: Voor kinderen van 1-4 jaar wordt verzorgd door: Mirjam van Wijk en Paula Kraan
Nevendienst: Voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Sandra van Haren
Thema: God beschermt wie kwetsbaar is.
Doel: De kinderen leren dat God het belangrijk vindt dat zwakke mensen geholpen worden.
Koffie:

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen aan de
achterzijde van de kerk. Daar is ook koffie, thee en fris. Van harte aanbevolen!

Volgende week: Zondag 6 november gaat voor ds. Bert Altena.
We vieren dan de oogstdienst. Het was een paar jaar niet mogelijk maar nu kunnen we weer met
elkaar een oogstdienst houden zoals we dat altijd gewend waren.
Met een liturgisch centrum vol met feestelijk ingepakte fruittasjes. Wilt u de diaconie alstublieft
mee helpen bij het rondbrengen van deze attenties? De fruittasjes zijn allemaal voorzien van naam
en adres.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 2 november 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. F.H. Folkerts)
donderdag 3 november 10.00-11.30 Bijbelkring

Wij leven van harte mee met:
In onze wijkgemeente zijn nogal wat mensen die te maken hebben met afnemende gezondheid.
Laten we oog hebben voor elkaar. Elkaar helpen waar het kan. Een belletje, een kaartje, mailtje.
Verkleinwoorden met grote betekenis!
Voor een bezoekwens kunt u terecht bij uw wijkouderling, contactpersoon of pastoraat@jozefkerk-assen.nl.
Schroomt u niet om te bellen of (laten) mailen.
Ook als vermelding op de zondagsbrief gewenst is of op prijs wordt gesteld kunt u een mailtje sturen naar dit
adres.
Donderdagochtend Bijbelkring:
A.s. donderdag 3 november is de Bijbelkring van 10.00 tot 11.30 uur in de Jozefkerk.
Ds. Marten Mulder hoopt het gesprek over psalm 119 te leiden. Wilt u liedboek en Bijbel meenemen?
Van harte welkom! (Ook als u/jij nog niet eerder bent geweest).
Info: Grietje van Selst
Vrije collecte,
Deze is bestemd voor Mission Possible, zij willen graag lokale kerken ondersteunen om diaconaal en zendingswerk
op te pakken. Omdat zij geloven in een relevante kerk, in de eigen omgeving. Ze hebben verschillende projecten in
Bulgarije, Oekraïne, Rusland en Armenië. Dit alles doen ze niet alleen om hulp te verlenen. Hun voornaamste
opdracht is om het Evangelie van de Here Jezus te verspreiden. En het zaaien Woorden van Genade in de harten
van de mensen die ze tegenkomen. Door middel van de goederen en de hulpverlening komen we ze in gesprek en
kunnen ze vertellen over de eeuwige redding door de Here Jezus. Hun en onze zendingsopdracht!
In Mykolaïv, Oekraïne, hebben ze bij de lokale kerk een bron geslagen om water uit te delen aan de buurt.
Mykolaïv is een stad in de buurt van Odessa, die al wekenlang aan de frontlinie van de oorlog ligt. De stad wordt
zwaar bestookt en het leven in de stad is zwaar. Lang niet iedereen kan vluchten. Door de oorlog is er geen water
meer in de wijk. Nadat ze de bron hebben geslagen en opvangvaten gekocht om het water in op te kunnen slaan.
Dit is financieel mogelijk gemaakt door de steun van hun achterban en van verschillende kerken in Nederland. Zo
zijn ze letterlijk een bron geworden voor de mensen in Mykolaïv. Dit is één van de manieren waarop ze als Mission
Possible werken. Vrijmoedig willen ze vragen of u, voor hen wil bidden. En financieel bij te dragen! Informatie:
www.missionpossible.nl. U kunt ook op bankrekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Kerken helpen, geld
overmaken. Van harte aanbevolen!
Kerstpakketten actie 2022
Over een paar maanden is het alweer Kerst een mooie tijd voor veel mensen om met elkaar de geboorte van Jezus
Christus te vieren gepaard gaande met gezelligheid en lekker eten.
Maar er zijn ook mensen die door hun financiële situatie het niet zo gezellig hebben en zelfs in armoede moeten
door brengen. Als diaconie van de Jozefkerk zijn wij met andere kerken en diverse organisaties al een aantal jaren
bezig om deze mensen een kerstpakket te bezorgen met diverse producten nuttige en ook een beetje feestelijk!
We proberen in onze naaste omgeving mensen/gezinnen te vinden die in armoede moeten leven. Onze vraag aan
u is of u mensen of gezinnen kent die hiervoor in aanmerking komen, ongeacht achtergrond. We willen dan graag
de gezinssamenstelling weten en van de kinderen tot 17 jaar de juiste leeftijd in verband met de cadeautjes die wij
in de pakketten doen. Ook belangrijk is te weten of ze moslim zijn of vegetarisch eten, dit in verband met hun eet
gewoonten. Graag willen we dan het adres, huisnummer en postcode. U kunt dit doorgeven voor maandag 18
november bij: Luuk Oosterhuis, loosterh@gmail.com of eventueel aan andere leden van de diaconie.

