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Negende 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.

We vieren het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Ron Koopmans

Organist: Johan Gerkes 

Zang: leden van het Jozefkoor

Ouderling: Peter Stam

Koster: Betsie Kraan

AVO team: Cor Kremer  (presentatie) en Allard Kuipers (video)

Lezingen: Ezechiël 43: 1-7a; Openbaring 22: 6-21

Thema: Maranatha, kom, Heer Jezus! 

Liederen: O als ik niet met opgeheven hoofde (Psalm 27: 7); Klein Gloria (NLB 195); Rond het licht dat leven doet 
(NLB 287: 1, 2, 4); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods (NLB 680: 1, 2, 4); 
Mensen, kom uw lot te boven (NLB 769: 5 en 6); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Christus heilig Godslam
(Bundel ’38 Gezang 37); Alles in allen (uit Gereformeerd Kerkboek, melodie NLB 536); Staan wij oog in oog met U, 
Heer (Opwekking 334: 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 mevr. Jonkers.

Volgende week zondag 23 augustus
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is ds. K. Douwes uit Amsterdam. De dienst is 
gezamenlijk met Vrijzinnig Assen. De zang wordt verzorgd door leden van het Jozefkoor en van het A-Koortje.

https://bit.ly/youtube-Jozefkerk
http://www.youtube.com/
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EXPLOSIE BEIROET - Collecte volgende week
Ruim 300.000 mensen zijn in Beiroet van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen 
zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang!
Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. 
Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. 
Het College van Diakenen heeft de diaconale collecte van zondag 23 augustus bestemd voor de slachtoffers van de
verwoestende explosie. De opbrengst van deze collecte zal door het College worden verdubbeld met een 
maximum bedrag van € 1.000. 

Hallo Kinderen van de kindernevendienst 
Vanaf juli kunnen je 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. 
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: 

Het is ook voor mij
De discipelen van Jezus kunnen zich niet voorstellen dat hun Meester ook als Verlosser voor deze 
Kanaänitische vrouw gekomen is. Zijzelf gelooft dat wel: Jezus is de Messias van Israël en kan haar dochter 
van haar demon bevrijden. De vrouw vraagt Jezus om in het heil voor Gods volk te mogen delen. Ze is 
daarin, ondanks de afwijzende woorden van Jezus, erg vasthoudend. Jezus prijst haar om dat grote geloof. 
Jezus is: Verlosser voor heel de wereld, voor ieder die in Hem gelooft.

Een grotere versie van de kleurplaat staat op de volgende bladzijde van deze Zondagsbrief.
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