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Contactpersoon 28 juni 2020: Pier Schipper (tel. 06 244 296 85)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 25 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

 
Vanmorgen een gezamenlijke dienst van Vrijzinnig Assen en de Wijkgemeente Jozefkerk

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. Menso Rappoldt uit Emmen

Ouderling Henk van den Poll

Organist Johan Gerkes

Koster Josje Zeilstra

AVO-team Jacko Duker (presentatie) en Maurice de Leth (video)

Lezingen: 1 Samuel 17 1e deel: 1-22, 26, 28-30 en 1 Samuel 17 2e deel: 31-54

Liederen: Gij hebt, o Vader van het leven (NLB 823: 1, 2, 4); Klein Gloria (NLB 195); Stem die de stenen breekt 
(NLB 918); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Geef aan de wereld vrede, Heer 
(NLB 1012: 1, 2); Geef aan de wereld vrede, Heer (NLB 1012: 3, 5); De wijze woorden en het groot 
vertoon (NLB 1001); Blijf mij nabij (NLB 247: 1); Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 
(NLB 974: 1, 3, 4, 5)

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mevr. Dillingh.

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.

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/
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

Volgende week zondag 28 juni
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is onze jeugdwerker Daniël Kehanpour. Het is 
een dienst van ‘Jonge Kerk’ met muzikale medewerking van de jongerenband Driv’n.

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


50 jaar getrouwd
Op vrijdag, 26 juni a.s. zijn Wim en Henny Lether 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en we wensen ze een mooie dag toe en Gods zegen in hun verder leven.

65 jaar huwelijk
Op 27 mei 2020 mochten wij ons 65 jarig huwelijk vieren, uiteraard in zeer kleine kring helaas.
Wij willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties, telefonisch, kaarten en bloemen.
Dat heeft ons echt goed gedaan.
Dank u wel!
Aly en Anne Staas 

Kerken in kaarslicht
Dit jaar helaas geen honderden waxinelichtjes in glazen potjes in de Maria- en de Jozefkerk. Dit omdat we als 
organiserende kerken niet kunnen voldoen aan het -afstand houden- met elkaar tijdens dit sfeervol gebeuren. Een 
verdrietig besluit helaas, maar u kunt dan te meer uitzien naar volgend jaar. Want dan gaan we er van uit, dat het 
wel mogelijk is om deze lichtjesavond in beide kerkgebouwen te organiseren.
Rond Allerheiligen in 2021, om precies te zijn op 5 november van dat jaar, hopen we dat beide kerkgebouwen weer
vol staan met honderden glazen potjes, met brandende lichtjes.
Uiteraard is daarvoor wel de medewerking van ons als gemeente noodzakelijk. Maar dat hoort u dan wel in de 
zomer van 2021.
Mede namens onze zusters en broeders van de Mariakerk.
René de Vries

Vrijzinnig Assen 
hoopt haar diensten weer te hervatten in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. 
De eerste dienst zal zijn op 5 juli. De leden en begunstigers van Vrijzinnig Assen ontvangen bij Weeknieuwsbrief 15 
op 27 juni informatie over de regels waar we ons aan moeten houden en hoe de aanmelding voor de dienst plaats 
zal vinden.


