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Contactpersoon 21 juni:  Paula de Jong (tel. 06 17 11 10 70 )  
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 18 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

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.

Voorganger: ds. Ron Koopmans

Organist: Johan Gerkes 

Ouderling: Anne Jan Zwart

Koster: Dennis Bouwmeester

AVO team: Marten Kloeze (presentatie) en Kevin Meiland (video)

Lezingen: Jesaja 12 en Mattheüs 9:35 – 10:15

Liederen: Mijn licht, mijn heil (Psalm 27: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Christus is de ware hoeksteen (Het liefste 
lied 1 nr. 8: 1, 2, 4); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Juich Gode toe (Psalm 100); Roept uit aan alle 
stranden (uit Wie zingt mee, vers 1, 2, 6); Gij die gelooft, verheugt u samen (LB ’73 Gezang 314: 1, 2, 4); Zegen mij 
(Hemelhoog 473).

Een bloemengroet van de wijkgemeente Jozefkerk gaat vanmorgen naar mevr. Guchelaar-Eshuis.

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.

Volgende week zondag 21 juni
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is ds. Menso Rappoldt, predikant van de Grote 
Kerk in Emmen. De dienst is gezamenlijk met Vrijzinnig Assen.

Adreswijziging
Mevr. Guchelaar-Eshuis is na opname in het ziekenhuis en in de Boshof deze week verhuisd. Wij wensen haar van 
harte alle goeds toe in haar nieuwe woning.  
De heer en mevr. Klok zijn ook verhuisd. Wij wensen hen veel geluk toe in hun nieuwe woning.

Hallo Kinderen van de Kindernevendienst (knd).
Vanaf heden kan je iedere week het verhaaltje en het werkje van de knd van de site: Vertel het maar 
afhalen.
Hieronder staat de link ernaar toe. Je hoeft hiervoor geen inloggegevens te hebben. 
Alles is door Vertel het Maar vrij gegeven.
https://vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-verwerkingen/materiaal-tweede-kwartaal-2020

https://vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-verwerkingen/materiaal-tweede-kwartaal-2020/
http://www.youtube.com/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.sca-assen.nl/


Je zoekt op deze site de juiste datum op. Op deze pagina staan verhalen en de werkje apart aangegeven.
Vraag of je ouders dit willen printen zodat jij onder de kerkdienst hiermee aan het werk kan.
Groet Yvonne Oosterhuis

‘Vakantiegeld samen delen’
De wijkgemeenten van de PK Assen en de RK Parochie in Assen organiseren elk jaar deze actie. In mei/juni 
vragen wij weer jullie aandacht hiervoor. Zie voor meer informatie ‘nieuws uit de diaconie’ in kerkblad 9 en 
11.
Hoe kunt u bijdragen?
Zonder uw bijdrage kunnen wij niets. Daarom doen wij ook dit jaar een oproep om te geven.
Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld overmaken op rekeningnummer 
NL96 RABO 0373 7361 26 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. Assen  inz.’ Vakantiegeld Samen Delen’. 
Ook kunt u via de Scipio app uw bijdrage doneren. 
We rekenen in 2020 weer op uw bijdrage.
De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’. 


