25e jaargang no 38; 19 juni 2022
Contactpersoon voor 3 juli 2022: Pier Schipper (tel. 06-2442 96 85)
Kopij voor de volgende zondagsbrief inleveren voor donderdagavond 30 juni 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

Voorganger: Ds. Hendri Pap uit Vollenhove
Lezingen:
Wetslezing; Jakobus 1:16-27; Johannes 5:24-27
Liederen:
Psalm 149: 1 en 2; Klein Gloria; lied 303:1,2 en 3; Psalm 119: 34; lied 650:1,2,3; en 4;
lied 650:5,6 en 7; lied 835 :1,2,3 en 4; slotlied 1005:1,4 en 5; lied 425 (na de zegen)
Organist:
Johan Gerkes
Ouderling: Arno Visser
Diakenen:
Anneke Geertsema, Luuk Oosterhuis en Daan Kraan
Koster:
Betsie Kraan
AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Allard Kuipers (video)
Collectes:
1. Vrije collecte* ; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen
*De vrije collecte van vandaag is bestemd voor het Kinderfonds Mamas. Zij steunt de MAMAS van ZuidAfrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen
organiseren zelf structurele dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor nu al
meer dan 60.000 kinderen in 58 prachtige projecten. Zoals Geef een moestuin. De wereld bevindt zich in
een grote crisis. Vooral de meest kwetsbare kinderen krijgen de hardste klappen. Ook in Zuid-Afrika.
Door de stijgende prijzen is zelfs een bordje pap onbetaalbaar geworden. Miljoenen kinderen als Nandi
gaan dagelijks met honger naar bed. Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij staan op voor kinderen als Nandi.
De MAMAS zorgen niet alleen voor scholing, veiligheid en liefdevolle aandacht, maar leggen ook
moestuinen aan bij kwetsbare gezinnen thuis. Voor slechts 7 euro geeft u een gezin een eigen moestuin.
U kunt op bankrekeningnummer IBAN NL60 INGB 0000 0466 64 t.n.v. Kinderfonds MAMAS rechtstreeks
geld overmaken. Van harte aanbevolen!
De diaconie.
Kindernevendienst: Claudia Ismail
Thema: Handelingen 4:1-22
Petrus en Johannes worden ondervraagd door de priesters.
Terwijl Petrus en Johannes de mensen vertelden dat Jezus uit de dood was opgestaan, kwamen de
priesters boos op hen af.
Ze grepen hen vast en zetten hen in de gevangenis om ondervraagd te worden.
Vele van de mensen die naar hen hadden geluisterd bekeerden zich.
Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Mereth de Jong en Esther Noppers
Vanmorgen koffiedrinken
Vanmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of
thee. Het wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Van harte aanbevolen!
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Thea Wubs.
We wensen haar van harte beterschap toe!

Pastoraal
Wij leven van harte mee met de zieken in onze gemeente.
Wij wensen allen, ook hen die ziek zijn of zorgen hebben en niet hier genoemd, sterkte en moed, de
nabijheid van God en mensen.
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerkassen.nl, of (uiteraard) uw eigen wijkouderling of contactpersoon.
Bericht van overlijden
Op woensdag 8 juni is van ons heengegaan Ebeltje van der Laan – Buist. Mevrouw van der Laan is
geboren 19 mei 1931 te Smilde en woonde in De Wijde Blik. De begrafenis was in besloten familiekring op
woensdag 15 juni op de Boskamp en deze werd geleid door dhr. Renee de Vries.
Volgende week zondag 26 juni is de Jozefkerk gesloten in verband met het TT-weekend.
Op de zondag daarna, 3 juli, hoopt ds. Ron Koopmans voor te gaan in de dienst.
De lezingen zijn Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-20. Het Jozefkoor verleent medewerking in de dienst en
na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 22/6
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger dhr. F.H. Folkerts
woensdag 29/6
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk: voorganger dhr. G.J. van Enk
Solidariteitskas
Als kerkelijk gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.
Een plek waar je God kunt ontmoeten en waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn
voor hun omgeving. Om nieuwe plannen uit te kunnen voeren zijn niet alleen ideeën nodig, maar ook
financiële middelen. En daar ontbreekt het sommige gemeenten aan. Deze gemeenten kunnen een
beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Kerken uit het hele land dragen een vast
bedrag af aan de Solidariteitskas. Wij vragen u om €10 per lid, waarvan €5 wordt afgedragen aan de
Solidariteitskas. Zo kunnen we het bedrag overmaken voor de mensen die dit niet kunnen betalen en het
College kan hiermee extra activiteiten voor de Protestantse Kerk Assen bekostigen.
Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau, ontvangen in de komende
week een e-mail met een link en een inlogcode om de bijdrage voor de Solidariteitskas via iDEAL over te
maken. Als op het Kerkelijk Bureau geen e-mailadres van u bekend is, ontvangt u een brief. U ontvangt
dit keer geen acceptgiro. U kunt uw bijdrage voor de Solidariteitskas overmaken op
bankrekeningnummer NL66 RABO 0373 715 714, of via de collecten in de Scipio app.
Meer informatie over de Solidariteitskas: www.pkn.nl/solidariteitskas
Medewerkers Kerkelijk Bureau
Vanmiddag om 16.00 uur : Vesper in Adventskerk; thema: Zoals het hert naar water smacht.
Het studenten a-capellakoor Bragi uit Groningen zingt o.l.v. Rein de Vries. Organist is Wietse Meinardi.

