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Wij vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Koster

ds. Ron Koopmans
Peter Stam en Bas Guchelaar
Henk Tibben, Daan Kraan, Wim van Haren, Rinke van Veen, Hennie Kosse, Anneke Geertsema en
Gerda Zwama
Betsie Kraan

Muziek
Liederen

Organist Johan Gerkes en pianiste Everlien Bruinsma
Loof de Heer, want Hij is goed (Psalm 136: 1, 12 ,13); Klein Gloria (NLB 195); Rond het licht dat
leven doet (NLB 287: 1, 2, 4, 5); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Stil, mijn ziel, wees
stil (Hemelhoog 433); Liefde, eenmaal uitgesproken (NLB 791: 1, 5, 6); Apostolische
Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Christus, heilig Godslam (Bundel ’38 Gezang 37); Eeuwig Woord,
wij willen U bezingen (Liedboek ’73 Gezang 476: 1, 2, 4);
Tijdens het Avondmaal: Dit is een morgen (NLB 216); Wij loven U, o God (NLB 412: 1, 5, 6); Wij
leven van de wind (NLB 687); Groot is uw trouw (NLB 885);
Slotlied: Levensvorst, U loven de geslachten (Liedboek ’73 Gezang 476: 5).

Collecten
Lezingen:

1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Ruth 3 en Johannes 6: 48-51

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar de heer Mulder.

Heilig Avondmaal
Wij houden in onze kerk ‘open Avondmaal’. Ieder die van harte gelooft dat Jezus Heer is, en die zich verbonden
weet met de gemeenschap van de kerk, is welkom aan de tafel van de Heer. Je hoeft dus niet ‘belijdend lid’ te
zijn, en ook leden van andere kerken (of van ‘geen kerk’) zijn welkom. Twee nodigers gaan de rijen langs en
nodigen u uit om aan te gaan. Wanneer u liever brood en wijn op uw plaats ontvangt, geef dit dan aan aan de
nodigers.
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar, wordt verzorgd Anneke Overwijk en Claudia Ismail
Nevendienst voor kinderen van de basisschool, wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis
Bijbeltekst: Kolossenzen 1: 24 - 2: 3
Thema: Paulus lijdt veel, doordat hij dienaar van de blijde boodschap wil zijn. God dienen betekent lijden.
Jezus zegt steeds dat zijn Koninkrijk zal komen door verdrukking en lijden heen. Paulus klaagt niet. Hij weet dat
hij als brenger van het Evangelie de klappen opvangt. Hij is zelfs blij: omdat hij lijdt wordt de gemeente ontzien.

Bovendien: Christus heeft het meeste en ergste geleden. Paulus heeft te maken met de laatste gevechten voor
Gods grote overwinning. Lijden brengt gelovigen dichter bij Gods Koninkrijk van vrede en recht.
Middagpauzedienst
Ook as. woensdag 21 augustus is er weer Middagpauzedienst in de Bethelkerk aan de Groningerstraat. De
dienst begint om 12.30 uur en na afloop is er koffie en thee. Voorganger is de heer F.H. Folkerts.
Fietsen vanaf de Jozefkerk
Donderdag 22 augustus doen we weer mee aan de boerenfietstocht. De start is om 9.00 uur vanaf de Jozefkerk.
Gasten zijn van harte welkom. Inlichtingen bij de heer Gruppen, tel. 0592 316 845.
Open Kerk
Komende zaterdag 24 augustus is alweer de laatste keer dat onder het motto ‘Op bezoek bij Jozef en Maria’ de
Jozefkerk en de Mariakerk geopend zijn, ’s middags van 13.30-16.00 uur.
U bent in beide kerken van harte welkom!
Volgende week zondag 25 augustus
hoopt voor te gaan ds. K. Douwes uit Amsterdam. We vieren de dienst samen met Vrijzinnig Assen. Na afloop is
er gezamenlijk koffiedrinken. Het is voorlopig weer de laatste dienst die om 9.30 uur begint.
Vanaf 1 september beginnen de diensten weer om 10.00 uur.
Open huis op 30 augustus 2019 van 19.00 – 21.00 uur:
Feestelijke ingebruikname Jozefkerk en Kerkelijk Bureau
Het afgelopen jaar is de Jozefkerk grondig verbouwd. Het monumentale gebouw uit 1848 is geschikt gemaakt
om de komende decennia te dienen als wijkkerk voor de wijkgemeente Jozefkerk en als stadskerk voor heel
Assen. Het Kerkelijk Bureau heeft een nieuw en compact onderkomen gekregen.
Op vrijdag 30 augustus a.s. vindt om 15.00 uur de officiële ingebruikname plaats.
De kerk is meer dan het gebouw
’s Avonds vanaf 19.00 uur wordt OPEN HUIS gehouden. Iedereen is welkom. Naast kennismaking met het
gebouw zullen werkgroepen die actief zijn binnen de Protestantse Kerk Assen zich presenteren om te laten zien
waar de kerk voor staat. “We willen duidelijk maken dat de kerk meer is dan het gebouw,” zegt Thilla Franken,
voorzitter van de Algemene Kerkenraad. “ Als Protestantse Kerk Assen participeren wij in een landelijk
onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit naar mogelijkheden voor zgn. City kerken.
Wellicht dat de Jozefkerk een dergelijke functie kan krijgen. Een prima vooruitzicht voor dit historische
gebouw.” Het Open Huis zal rond 21.00 uur worden afgesloten met een korte viering.

