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GOEDEMORGEN, HARTELIJK WELKOM IN DE JOZEFKERK!
Voorganger: ds. Ron Koopmans
Muziek: organist Johan Gerkes en het Jozefkoor.
Lezing: 1 Kronieken 16
Liederen: Psalm 84: 1 en 2; Klein Gloria (Lied 195); Lied 280; Wij zijn bij U gekomen; Lied 971; Wees stil voor het
aangezicht van God (Opw. 464 met Jozefkoor); Lied 1005 (met Jozefkoor); Lied 416.
Collecten: drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 
1. hulp aan de Rohingyas; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer en mevr. Jellema.

Tienerdienst
Vandaag is er weer tienerdienst in de bovenzaal tijdens de reguliere kerkdienst. Alle tieners die op de middelbare
school zitten zijn van harte welkom om samen over het geloof te praten, thee te drinken en spelletjes te spelen. 

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er koffie/thee/fris-drinken in de kerkzaal! Een mooie gelegenheid om
onze ontmoeting nog even voort te zetten. Van harte aanbevolen!

Kindernevendienst: Marjolein en Johan Schurer. Bijbeltekst:  Job 10 Thema:  Eigen schuld?
Zeven dagen zitten de vrienden van Job zwijgend bij hem. Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als 
Job zich beklaagt over wat er met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder reden kan 
gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd gedaan?

Diaconiecollecte voor de Rohingyas
De vrije collecte van vandaag is bestemd voor hulp aan de Rohingyas.  Al 700.000 Rohingyas zijn gevlucht van
Myanmar naar  Bangladesh en zitten daar  nu in  kampen onder mensonterende omstandigheden.  De goede
doelen organisatie Tear werkt samen met (lokale) kerken, Dorcas en de organisatie Redt een kind. Tear zorgt met
name  voor  sanitaire  voorzieningen  in  de  kampen  (maken  en  schoonmaken  van  latrines).  Goede  sanitaire
voorzieningen zijn essentieel, er is al een difterie uitbraak geweest waar 3000 mensen ziek van zijn geworden.
Op de website Tear.nl onder het menu wij/noodhulp vindt u meer informatie. Wij danken u voor uw bijdrage.
De wijkdiaconie

Volgende week zondag 24 juni 
vieren we de dienst  samen met de Vereniging Vrijzinnige Protestanten.  Voorganger is mevr.  Foekje Dijk.  Na
afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.
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Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)

Adreswijziging
Mevr. J. (Johanna) de Vries-de Haan is verhuisd. Van harte alle goeds in de nieuwe woning toegewenst!

Gelukwens
Op  maandag  18  juni  as.  hopen  de  heer  en  mevr.  Verwoort-de  Jong  65  jaar  getrouwd  te  zijn.  Van  harte
gelukgewenst! Wij wensen de heer en mevr. Verwoort toe dat zij nog een goede tijd samen mogen beleven
onder de hoede van Gods zegen.  

Fietsen vanaf de Jozefkerk
Op donderdag 21 juni ’18 organiseert dhr. Hendrik Gruppen weer een mooie fietstocht! Bij goed weer vertrek
vanaf 13.30 uur bij de Jozefkerk. Informatie en aanmelding: dhr. Gruppen 0592-316845. 

Het nieuwe wijkboekje
Het nieuwe wijkboekje wordt binnenkort gemaakt. Wijzigingen voor het wijkboekje graag melden voor 27 juli
aan Everlien Bruinsma (wijkboekje@jozefkerk-assen.nl). Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u akkoord
gaat met het publiceren van gegevens in het wijkboekje. 

Verbouwing
Woensdag  13  juni  is  gestart  met  de  verbouwing  van  ons  monumentale  kerkgebouw.  De  verbouwing  is
noodzakelijk, omdat het kerkelijk bureau in de Jozefkerk wordt ondergebracht. De kerk wordt daarnaast ook
gemoderniseerd en "toekomstproof" gemaakt. De verbouwing kan leiden tot enig ongemak. Wij vragen hiervoor
uw begrip. 

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Assen
Kerkelijk Bureau, Oosterhoutstraat 30, 9401 NE ASSEN
Dinsdag t/m vrijdag:  9:00 - 12:30 uur (vanaf 1 juli alleen geopend op dinsdag en donderdag)
Tel: 0592-312056    E-mail: kerkelijkbureau@pkn-assen.nl

Vakantietas
Allereerst dank voor al uw giften tot nu toe! Vandaag kunt u hieraan ook nog financieel bijdragen. Op veler
verzoek is het ook mogelijk om uw financiële bijdrage over te maken op rek.nr. NL51 RABO 0145 8088 58 tnv CvD
Assen onder vermelding “vakantietas”. In de hal van de kerk staat een gekleurde tas met een sponsorlijst van
artikelen.  Uiteraard  is  elke  gift  welkom!  Hartelijk  dank,  namens  de diaconie.  Voorbereidingsgroep Anita  de
Waard, Wim Verschoor en Wim Staal, c.vandiakenen@telfort.nl , 0623227154

Iedereen welkom
Als gemeente willen we graag dat mensen zich welkom voelen in onze gemeente. Onder andere daarvoor zijn er
gastheren/dames. Zij staan om de beurt elke zondagmorgen bij de ingang om de kerkgangers welkom te heten.
In verband met een aantal verschuivingen zijn we op zoek naar nieuwe gastheren/dames. Er wordt ongeveer 1
keer per 6 weken een beroep op u gedaan. Aanmeldingen graag via Wilma Pol, scriba@jozefkerk-assen.nl . Alvast
bedankt.

Bedankt Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik Pinksterzondag uit de Jozefkerk mocht ontvangen. Een hele
verrassing. Groeten van W. Tromp-Lammerts.
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