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Vierde 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: https://bit.ly/youtube-Jozefkerk

Voorganger: ds. Gerrit Gardenier uit Appingedam
Organist: Johan Gerkes
Ouderling : Oene Overwijk
Koster : Dennis Bouwmeester
AVO-team : Jeroen Dassen (presentatie) en Martin Vrieling (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: Jesaja 55: 6-13; Mattheüs 13: 1-9, 18-23.

Liederen: Waarlijk, dit is rechtvaardig (Psalm 92: 1, 4, 7, 8); Rond het licht dat leven doet (NLB 287: 1, 2, 5);
Zolang wij ademhalen(NLB 657: 1, 4); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); 
Een rijke schat van wijsheid (NLB 313: 5); Een zaaier ging uit om te zaaien (NLB 764: 1, 4, 5, 6);
God, schenk ons de kracht (NLB 418: 1, 2, 3); Laat de woorden die we hoorden (NLB 422: 1, 2, 3).

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 de heer en mevrouw Dick en Ineke Brouwer.

Volgende week zondag 19 juli
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is ds. Ron Koopmans. 
De lezingen zijn dan Jesaja 40: 12-26 en Mattheüs 13: 24-30 en 36-43.

Pastoraal
Ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen staan paraat wanneer bezoek gewenst is.  Wij leven 
met elkaar mee en zien naar elkaar om, al is het maar door een telefoontje of via een kaartje.
Wij wensen al onze zieken kracht toe, en nabijheid van God en mensen.

http://www.youtube.com/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.sca-assen.nl/


Kindernevendienst
Deze zondag staat in het teken van de gelijkenis van de zaaier.  
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. 
Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht.
Zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.

Mattheüs 13: 1-9, 18-23


