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Zevende zondag van de zomer

Online kerkdienst
Vanmorgen een online-kerkdienst, uitgezonden vanuit de Jozefkerk. De dienst is te bekijken en te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . 
Dat laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: bit.ly/youtube-Jozefkerk

Voorganger ds. Ron Koopmans

Ouderling Ernst Lutgert

Organist Johan Gerkes

Zang leden van het Jozefkoor

Koster Epko Haveman

AVO-team Jacko Duker (presentatie) en Cor Kremer (video)
Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de 
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. In de kerkzaal 
zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. Beide activiteiten worden verzorgd 
door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Ezechiël 39: 22-29; Openbaring 20: 11 – 21: 8

Liederen: God richt zich op (Psalm 68: 1 en 7); Klein Gloria (NLB 195); Ik zal er zijn (Hemelhoog 460); 
Nu gaan de bloemen nog dood (Hemelhoog 121: 1, 5, 6); Alle volken, looft de Here 
(Lb’73 Gezang 464); Die op de troon zat zeide (Lb ’73 Gezang 115: 1 en 2); Kroon Hem met gouden 
kroon (Hemelhoog 216); Groot is uw trouw (NLB 885).

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op 
bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente 
Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Een bloemengroet
van de wijkgemeente Jozefkerk gaat vanmorgen naar mevr. Knorren.

Volgende week zondag 9 augustus
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. We vervolgen onze prekenserie uit de boeken Ezechiël en 
Openbaring. Voorganger is ds. Ron Koopmans. We lezen Ezechiël 40: 1-6 en 42: 15-20, en Openbaring 21: 9-27.

Bedankt!
Ik wil allen hartelijk danken voor de vele kaarten, bezoekjes, bloemen etc. die ik ontvang bij mijn verblijf in De 
Boshof. Het doet me erg goed om zoveel meeleven vanuit de Jozefkerk te ontvangen. Met een hartelijke groet,
Ina van Rhee-Doorten

Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Vanaf juli kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: "Vertel het 
maar" halen.
Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.

http://www.sca-assen.nl/


Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te 
verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.
Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl/ 

In de zondagsbrief zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.
Deze zondag gaat het over:

Mijn woorden zijn waar, proef maar!
Jezus kwam om door zijn wonderen namens God mensen te helpen, maar het Goede Nieuws (Evangelie) te 
verkondigen. Zijn wonderen bewijzen dat Jezus niet zomaar iets zegt, maar dat Hij Gods goedheid verwoordt. In 
deze geschiedenis wordt duidelijk dat God de dagelijkse zorgen van mensen niet vergeet. Hij zorgt voor de hele 
mens: voor zijn hart en voor zijn lichaam. Daarom geeft Jezus een grote groep mensen te eten door vijf broden en 
twee vissen te delen. Hij heeft meer dan genoeg, want Gods Koninkrijk brengt echte rijkdom. 

https://vertelhetmaar.nl/

