
23e jaargang no. 39; 24 mei 2020

Contactpersoon 31 mei 2020: Anneke Kramer (tel. 0592 347993)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 28 mei 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

 
Het is de zevende zondag van Pasen, zondag Exaudi, ‘hoor, Heer!’, naar Psalm 27: 7

Online kerkdienst
Vanmorgen uit de Jozefkerk een online-kerkdienst. De dienst is te bekijken en te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl en via YouTube. Dat laatste verdient de voorkeur.

Voorganger ds. Henk Dekker uit Klazienaveen-Noord

Ouderling Anne Jan Zwart

Organist Johan Gerkes

Koster Betsie Kraan

AVO-team Kevin Meiland (presentatie) en André Krale (video)

Lezingen: Jesaja 40: 18-31 en Openbaring 12

Liederen: Morgenglans der eeuwigheid (NLB 213: 1, 3, 4); Klein Gloria (NLB 195); Goedemorgen, welkom 
allemaal (NLB 288); Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (NLB 23 C); Al heeft Hij ons verlaten 
(NLB 663); De ware kerk des Heren (NLB 968: 1, 3, 5); Geprezen zij God (NLB 150 A)

De bloemen gaan vanmorgen met een groet van wijkgemeente naar mevr. Gilles-Dohmen.

Collecte: 1. Kerkinactie, straatkinderen Oeganda; 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.

Huwelijksjubileüm
Op woensdag 27 mei as. zijn de heer en mevrouw Staas-Schoonbeek, 65 jaar getrouwd. Wij wensen hen van harte 
geluk, en hopen dat zij nog een mooie tijd samen verder mogen in gezondheid en onder de hoede van Gods Zegen.

Adreswijziging
De heer Lotz is verhuisd. Wij hopen dat hij  goede tijd zal hebben op zijn nieuwe adres, te vinden in de nieuwsbrief, 
als u bent ingelogd op deze site.

Pastoraal
In het bezoekwerk moeten wij momenteel terughoudend zijn. Ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen, 
contactpersonen staan paraat wanneer er concreet hulp nodig is. De predikant belt meestal van tevoren op of hij 
op bezoek kan komen; u kunt hem gerust bellen wanneer u bezoek wenst. Wij leven hoe dan ook met elkaar mee, 
en roepen elkaar op om naar elkaar om te zien, al is het maar door een telefoontje of via een kaartje.

Volgende week zondag 31 mei
is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest in een gezamenlijke dienst van de drie 
wijkgemeenten, die vanuit De Bron online wordt uitgezonden. Voorgangers zijn ds. Roeland Busschers, ds. Esther 
Struikmans en ds. Ron Koopmans. Muzikale medewerking is er van zangers, orgel en klarinet. De lezingen zijn 
Exodus 24: 1-8 en Handelingen 2: 1-13.

http://www.sca-assen.nl/


‘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 hiervoor weer jullie aandacht.
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’.

“Teugels gaan losser, maar het paard mag niet op hol”
Zo kopte woensdagochtend dagblad Trouw over de te verwachten versoepeling van de coronamaatregelen. 
Kerkdiensten werden die avond niet genoemd tijdens de persconferentie van de minister-president, maar enkele 
weken geleden kregen we al te horen dat samenkomsten vanaf 1 juni weer zijn toegestaan met 30 personen. 
En vanaf 1 juli met 100 personen.

De afgelopen weken hebben wij, wijkvoorzitters, vertegenwoordigers van het Ministerie van predikanten en het 
Moderamen AK intensief overlegd over de invulling van die versoepelingen. U hebt ongetwijfeld meegekregen dat 
de landelijke PKN begin vorige week een coronaprotocol heeft opgesteld. Wij gaan dat protocol inzetten voor de 
PKA. In iedere wijkgemeente wordt een gebruiksplan-op-maat opgesteld.
Uit reacties van gemeenteleden begrijpen wij dat u het ontmoeten, het vieren en de verbinding erg mist. Wij 
missen dat ook. Maar om zo verantwoord mogelijk om te gaan met de kwetsbaarheid van ons allen hebben we 
besloten om de nieuwe werkelijkheid stap voor stap te gaan verkennen.

En dat gaan we – als PKA gezamenlijk - aldus doen: in de maand juni gaan we door met het uitzenden van online 
kerkdiensten. Na de overval van de lockdown in maart zijn predikanten, musici en technici volop aan de slag 
gegaan met het ontwikkelen van online vieringen. Gaandeweg zijn verbeteringen aangebracht en ontstonden er 
nieuwe ideeën voor creatieve invullingen. Dat proces van onderzoeken van mogelijkheden gaat in de maand juni 
gewoon door. Doordat er wat meer mensen aanwezig kunnen zijn is er ook meer ruimte voor variatie. Bovendien 
kan geëxperimenteerd worden met doordeweekse ontmoetingen in kerkgebouwen.
Ondertussen blijven we alert op de maatschappelijke ontwikkelingen in coronatijd. Ook hebben we contacten met
andere PKN-gemeenten over hoe zij hun kerkelijke activiteiten inrichten. In de maand juni overleggen wij weer 
met bovengenoemde gremia over vervolgstappen. Stappen die we zullen zetten op weg naar PKA kerk-zijn nieuwe
stijl.
De teugels losser, jazeker, maar mét beleid.
Thilla Franken, preses PKA


