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Zesde 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: bit.ly/youtube-Jozefkerk

Voorganger: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Zang: Leden van het Jozefkoor
Ouderling : René de Vries
Koster : Ramon Troost
AVO-team : Martin Vrieling (presentatie) en Jacko Duker (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de 
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. 
In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. 
Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Ezechiël 38: 14-23; Openbaring 20: 1-10

Liederen: U loof ik Heer met hart en ziel (Psalm 138: 1 en 4); Klein Gloria (NLB 195); Alles wat adem heeft love 
de Here (NLB 146c: 1, 2, 3); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Heilig, heilig, heilig (NLB 
405: 3 en 4); Wij staan ten laatsten kamp gereed (Liedboek ’73 GEz. 298); Laat komen, Heer, uw rijk 
(NLB 756: 1 t/m 6); Toch overwint eens de genade (NLB 755).

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 mevrouw Kuiper-Katerberg. 

Volgende week zondag 2 augustus
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. 
We vervolgen onze prekenserie uit de boeken Ezechiël en Openbaring. 
Voorganger is ds. Ron Koopmans. We lezen Ezechiël 39: 22-29 en Openbaring 20:11 – 21:8.

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


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: 

Niets is mooier dan Gods Koninkrijk
In het bijbelgedeelte van vandaag staan drie omschrijvingen van Gods Koninkrijk. De eerste: een schat, waarvoor 
iemand alles over heeft om die in bezit te krijgen. Twee: iemand koopt voor alle andere parels die ene, die het 
mooist en waardevolst is. De derde omschrijving: Het Koninkrijk van God lijkt op een sleepnet waarin van alles zit. 
Op de oever worden het goede en het slechte gescheiden. We richten ons op de eerste twee, waarin de vraag 
wordt gesteld: is God je alles waard?


