
 

Z o n d a g s b r i e f  J o z e f k e r k  -  A s s e n  
22e jaargang, nr. 40; 9 juni 2019 

 
Contactpersoon: Paula de Jong (tel. 06 171 11 070) 

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 

 
Het is Pinksteren. Wij vieren de uitstorting van de Heilige Geest. 

In de dienst doen twee mensen openbare belijdenis van het geloof. 
 

Voorganger  ds. Ron Koopmans 

Ouderling  Peter Stam 

Diakenen Luuk Oosterhuis, Henk Dassen en Wim van Haren 

Koster  Dennis Bouwmeester 

Muziek:  organist Johan Gerkes, trompettist Mark-Jan Veenstra en het Jozefkoor 

Liederen voor de dienst: NLB 683; Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Hemelhoog 679)  

Liederen in de dienst: NLB 670: 1, 2, 3, 7; Klein Gloria (NLB 195); NLB 672: 1, 3, 7; Wij gaan voor even uit elkaar; 

Psalm 68: 1; Welkom zijn in Gods geheimen; Ik geloof dat God mijn Vader (Hemelhoog 344, 

staande); Een herder is mijn Heer, mijn God (staande); Ga maar gerust; NLB 675. 

 Een liturgie met alle liederen is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang. 

Collecten  drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 

 1. zending in China; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 

Lezingen Joël 3: 1-5; Handelingen 2: 1-11; Johannes 20: 19-23. 

 Bij de Evangelielezing gaat de Gemeente staan. 

 De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Van der Schaaf-van Bemmel. 

 

Nieuwe lidmaten 

Vanmorgen doen tot onze blijdschap twee mensen openbare belijdenis van het geloof. Het zijn Els Oostindiën  

en Wibo Veenstra. Gelegenheid om de twee nieuwe lidmaten geluk te wensen met deze mooie stap is er na 

afloop van de dienst, voorin de kerk. 

 

Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd Rianne Hoekstra en Veronie Veldkamp 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis en Jasmijn Beekman 

Thema: Geloof en getuigen 

Bijbeltekst: Johannes 20: 19-23 en Handelingen 2 

Toelichting Gods Geest wil niets anders dan mensen de kracht van de opstanding van Christus laten ervaren. 

Hen bemoedigen in zijn kracht vol te houden te leven met Hem. Wie Christus leert kennen, door Hem 

aangeraakt is, kan niet dezelfde blijven. Hij leeft om Gods Koninkrijk te vinden. De Geest maakt dat 

afwachtende en twijfelende discipelen veranderen in vrijmoedige, gedreven apostelen. Ze spreken volop over 

het werk van Christus. Ze waren ooggetuigen van wat hun Heer en Meester sprak en liet zien; nu wordt het 

resultaat daarvan zichtbaar. Hun geloof in Christus wordt vruchtbaar door de uitstorting van de Geest. 

Duizenden komen tot geloof; Gods kerk groeit onstuimig, zelfs tegen de verdrukking in. 

 

 

Kerkennacht 

Vaak kleeft er aan een kerk een wat "stoffig" imago. De kerkdiensten zijn er saai, er valt weinig te doen of te 

beleven... aantrekkelijk?? Neen dus, dat gevoel leeft bij veel mensen. Of dat gevoel terecht is, is een lastige 

vraag. Kerkennacht laat daarom een ander licht schijnen op kerken in ons land, zo ook in dit geval op de 

Jozefkerk in Assen.  

mailto:zbrf@jozefkerk-assen.nl
http://www.jozefkerk-assen.nl/
mailto:info@sca-assen.nl
http://www.sca-assen.nl/


Maak daarom kennis met de Jozefkerk op een andere manier, laagdrempelig en geniet er van mooie 

orgelmuziek, Annemargriet Hopman zet op het Van damorgel haar beste beentje voor, koffie en thee. 

Kennismaken met de Jozefkerk kan dan verrassend zijn, met ruimte voor ontmoeting met andere 

belangstellenden of in een gesprek met de gastheer of gastvrouw in de kerk op deze avond. 

U en jij bent van harte welkom in de kerk op 21 juni van 19.00 t/m 21.00 uur. 

 

Wijkboekje 

Binnenkort wordt weer gestart met het wijkboekje voor het seizoen 2019-2020. Wilt u alvast kijken of u 

wijzigingen / aanvullingen of nieuwe informatie heeft en deze doormailen naar Everlien Bruinsma 

via wijkboekje@jozefkerk-assen.nl ? Dit kan tot uiterlijk 5 augustus a.s. Dat duurt nog even, maar aangezien dit 

midden in de vakantieperiode valt, alvast deze oproep. Bedankt! 

 

Startzondag 15 september 2019 

Deze datum kan in de agenda. Oftewel: Save the date! De voorbereidingscommissie heeft al een mooi 

programma bedacht. Heb je zin om mee te helpen? Bijvoorbeeld met de kinderoppas, kinderprogramma, koffie 

schenken of afwassen? We kunnen nog best wat hulp gebruiken. 

Stuur een berichtje naar grietjevanselst@gmail.com 

 

Volgende week zondag 16 juni 

is het Trinitatis, de zondag van de Heilige Drieëenheid. Wij prijzen God als Vader, Zoon en Heilige Geest.  

In de dienst ontvangt de Heilige Doop: Tobias Gerrit Jan, zoon van Gerjan en Annemarie Peeneman . 

Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Tobit 12: 6-7 en Johannes 3: 1-16. Een liturgieboekje met alle 

teksten is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang. 

 

Sing In 

In de afgelopen jaren kwam op de eerste donderdag van de maand een groep bij elkaar om samen 

opwekkingsliederen te zingen. Het was fijn om samen te komen en op ontspannen wijze, met veelal 

lievelingsliederen van de deelnemers, God de lof toe te zingen. De laatste jaren is de groep steeds wat kleiner 

geworden. We denken dat het goed is om (een poosje) te stoppen. Het is niet fijn om te melden, maar 

donderdag jl. was voorlopig de laatste Sing In. 

 

Fietsen vanaf de Jozefkerk 

A.s. donderdag 13 juni is er weer de mogelijkheid een mooie fietstocht te maken. 

De start is om 13.30 uur vanaf de Jozefkerk. Met of zonder trapondersteuning: iedereen kan meedoen! 

Ook gasten zijn van harte welkom! 

Inlichtingen bij de heer Gruppen; tel. 316845. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

dinsdag   19.30 uur: Kerkenraad 

woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans) 

donderdag  10.00 uur: Koffie-inloopochtend 

donderdag  13.30 uur: Fietsen vanaf de Jozefkerk 

donderdag  20.00 uur: Middenkring, gezellige afsluiting 
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