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Contactpersoon 15 augustus  2021: Anneke Kramer (tel: 0592 347 993)
Kopij zondag 15 augustus inleveren voor donderdagavond 12 augustus 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

Thema van deze dienst: 

Wat is waarheid.

Live en online kerkdienst
De diensten kunnen worden bezocht door een beperkt aantal kerkgangers. Zie hiervoor de website.
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 
Het laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Voorganger: ds. Marten Mulder
Organist: Johan Gerkes
Ouderling : Johan Sjoers
Diaken: Hennie Kosse
Koster : Ramon Troost

AVO-team : Cor Kremer (presentatie) en Marten Kloeze (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.

Lezing: Psalm 43 en Joh 14: 1-14

Liederen: Evenals een moede hinde (NLB 42: 1, 2 en 3); Klein Gloria (NLB 195); O God, kom mijn geding 
beslechten (NLB 43: 3, 4 en 5); Hoor, een heilig koor van stemmen (NLB 726: 6); Heer, onze Heer, 
hoe heerlijk en verheven (NLB 8: 1 en 5);
Slotlied: Heb dank, o God van alle leven (NLB 315: 1, 2 en 3) 

Collecten: 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.

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar dhr. Chris Tuhumury en naar mevr. J.Jansema.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Karin Zondervan en Inge Kuipers
Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Claudia Ismail.

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


Komende diensten
In verband met de zomersluiting is er volgende week 8 augustus geen dienst in de Jozefkerk.
In de dienst op 15 augustus ‘gaat voor emeritus ds. Ron Koopmans. We vieren dan het Heilig Avondmaal.

Activiteiten in de wijkgemeente
Woensdag 4 aug 12:30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk, voorganger dhr F.H. Folkerts.
Woensdag 11 aug 12:30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk, voorganger ds. G.O. Sander

Middagpauzediensten
We zijn dankbaar dat de maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus konden worden 
versoepeld. 
Voor de Middagpauzediensten betekent dit dat er maximaal 60 personen in de kerkzaal mogen zijn. We moeten 
nog wel 1,5 meter afstand houden. Het is niet meer nodig om een mondkapje te dragen en er mag weer door 
iedereen die dat wil worden gezongen! De aanwezigen moeten zich nog wel inschrijven bij de ingang. 
Op het moment is het nog niet mogelijk om na afloop samen koffie of thee te drinken en na te praten, maar we 
hopen en bidden dat dit over een poosje ook weer mogelijk is.
NB. De middagpauzediensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen

Prekenbundel ds. Koopmans
Tijdens het afscheid van ds. Ron Koopmans op 13 juni j.l. is hem een prekenbundel met 
als titel “Uit liefde voor het Woord, dat van zich spreken doet” aangeboden, een selectie
preken van de hand van ds.  Ron Koopmans. Hier is al veel belangstelling voor.
De wens van ds. Koopmans is dat ieder gemeentelid van de Jozefkerk een exemplaar 
kan ontvangen. Belangstellenden buiten de gemeente van de Jozefkerk kunnen dit 
boek ontvangen tegen een kleine vergoeding. Gezien de eerste kleine oplage zal voor 
een tweede druk gezorgd worden. 
Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen het boek aanvragen bij Anneke 
Nieuwenhuijzen, email-adres: annekenieuwenhuijzen@gmail.com

mailto:annekenieuwenhuijzen@gmail.com

