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Vijfde 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. Ron Koopmans

Organist: Johan Gerkes 

Zang: leden van het Jozefkoor

Ouderling: Anne Jan Zwart

Koster: Betsie Kraan

AVO team: Arie Koopen (presentatie) en Martin Vrieling (video)

Lezingen: Jesaja 40: 12-26; Mattheüs 13: 24-30, 36-43

Liederen: Leer mij naar uw wil te handelen (Psalm 86: 4 en 5); Klein Gloria (NLB 195); Wees stil voor het aangezicht 
van God (Hemelhoog 667); Zaaien, maaien, oogsten (NLB 716); Wie mat de waatren in zijn holle hand (Liedboek ’73
Gezang 30: 1 en 5); Gij hebt met uw brede gebaren (NLB 765); Gij hebt, o Vader van het leven (NLB 823: 1, 2, 5); 
Dank, dank nu allen God (NLB 704)

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. Davids.

Volgende week zondag 26 juli
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is ds. Ron Koopmans. We lezen Openbaring 
20: 1-10.

Prekenserie
Vandaag zijn de Schriftlezingen nog volgens het officiële lezingenrooster, maar in de komende vier zondagen 
hopen we een korte serie preken te houden uit de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring van Johannes. 

https://bit.ly/youtube-Jozefkerk
http://www.youtube.com/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.sca-assen.nl/


Dagmeditaties
Na mijn vakantieweken ben ik weer begonnen met het schrijven van Dagmeditaties. U kunt ze vinden op de 
website van de Jozefkerk.

Ds. Ron Koopmans

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: 

Onkruid tussen het graan 
Als je om je heen kijkt zie je mooie dingen. Er zijn mensen die veel van God houden en goed proberen te 
zijn voor elkaar. Er gebeuren dingen waar je God dankbaar voor bent en waar jij en anderen gelukkig van 
worden. Maar je ziet ook verkeerde dingen. Er zijn mensen die niet willen luisteren naar God en zich lelijk 
gedragen. Sommige gebeurtenissen maken je verdrietig en bang. En zelf doe je ook goede en verkeerde 
dingen. 
Het liefst willen we dat het verkeerde nu al verdwijnt. Jezus vertelt dat dat gevaarlijk kan zijn. Ook het 
goede kan verdwijnen als het kwade wordt bestreden. Daarom moet je het goede doen en rustig 
afwachten. Totdat God de oogst (zijn kinderen) ophaalt en zelf een einde maakt aan alle kwaad.

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