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Contactpersoon 11 augustus 2019: Hendrik Terburg (tel. 0952 269 791)
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

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!..........

                                                         

Voorganger drs. Ron Koopmans

Ouderling Oene Overwijk

Diakenen Henk Tibben, Anneke Geertsema, Henk Dassen

Koster Betsie Kraan

Muziek organist Johan Gerkes

Liederen voor de dienst: Jezus ga ons voor (NLB 835); Wie zich door God alleen laat leiden (NLB 905); Wat
de toekomst brengen moge (NLB 913)

in de dienst: Op Sions berg (Psalm 87); Klein Gloria (NLB 195); Lof zij de Heer (NLB 868: 1, 2, 5); 
Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Lieve Heer, Gij zegt kom (NLB 840); Wijs mij niet af 
(NLB 787 op de melodie van 827); Door de nacht (NLB 801: 1, 3, 4, 6); Wat God doet dat is 
welgedaan (NLB 909).  

Schriftlezing Ruth 1 en Romeinen 8: 38-39

Collecten 1: diaconie; 2: pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Van de Wilk-Jumelet.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Frank de Graaf en Tineke Urban.

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Jasmijn Beekman
Bijbeltekst: Lucas 12: 13 – 21  Thema: Echte Rijkdom

Toelichting: Als je hard werkt, kun je veel geld verdienen. Met veel geld kun je mooie dingen 
kopen en leuke dingen doen. Daarom vinden mensen geld vaak erg belangrijk. Kinderen zien en weten dat ook. 
Als je geen werk hebt of niet kunt werken door ziekte of handicap, is dat vervelend. Maar als geld verdienen het 
belangrijkste is, loop je het risico dat God op de tweede plaats komt en steeds minder belangrijk wordt. Je 
vertrouwt op je geld en niet op Hem, dat Hij vol liefde voor ons zorgt en ons zegent met het goede. Jezus vertelt
een gelijkenis over geld en rijkdom. Daaruit kunnen wij leren: doe met je verdiende geld iets goeds, iets waar je 
God en de mensen om je heen gelukkig mee maakt.

Koffiedrinken
Vanmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie 
of thee, of een bekertje fris. Dit wordt geschonken in de hal. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 11 augustus
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De Schriftlezing is uit Ruth 2. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

Middagpauzedienst
Ook as. woensdag 7 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 ds. J.H. Soepenberg.



Open Kerk
Onder het motto ‘Op bezoek bij Jozef en Maria’ zijn ook deze zomer de Jozefkerk en de Mariakerk op een aantal
zaterdagmiddagen geopend, van 13.30-16.00 uur. Ook komende zaterdag 10 augustus. U bent in beide kerken 
van harte welkom!

Adreswijzigingen
Mevr. Timmenga-de Bree en de heer Schut zijn verhuisd binnen Assen.  Om hun nieuwe adresinformatie te 
lezen op de zondagsbrief, dient u in te loggen op deze kerksite.
Wij wensen beide pas-verhuisden een goede tijd toe in hun nieuwe woning!

Welkom in de wijkgemeente
heten wij: de heer A.W. (Arend) Spoelma, die lid werd door overschrijving. 
Wij hopen dat hij zich thuis zal voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk.

Bedankt!
Zoals altijd waren we weer verrast door het medeleven van de Jozefkerk gemeente.
Op Hemelvaartsdag kregen we het prachtige liturgisch bloemstuk. We kregen ook veel kaarten en telefoontjes. 
Dit was zoals altijd hartverwarmend.
Jan is nu met zijn chemo begonnen en we hopen en bidden dat het beterschap oplevert. Nogmaals hartelijk 
bedankt van 
Jan en Ina Sterenberg.

Koffie-inloop
Aanstaande donderdag 8 augustus is er weer koffie-inloop in de Jozefkerk. ‘s Morgens van 10.00 tot 11.30 uur 
bent u van harte welkom voor wat gezelligheid bij een kop koffie of thee.

Fietsen vanaf de Jozefkerk 
Donderdag 8 augustus doen we 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.


