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Contactpersoon 19 september 2021: Pier Schipper (tel: 06 - 24 42 96 85)
Kopij zondag 19 september inleveren voor donderdagavond 16 september 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:  Geloven = Vertrouwen

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. Ron Lafeber
Organist: Johan Gerkes
Ouderling : Ernst Lutgert
Diaken: Gerda Zwama en Hennie Kosse
Koster : Josje Zeilstra

AVO-team : Marten Kloeze (presentatie) en Kevin Meiland (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: Gen. 22 : 1-14 en Hebr. 11 : 1-3, 8-9a, 17-19

Liederen: lied 287 : 1, 2, 5  (staande) (Rond het licht dat leven doet); Klein Gloria (de gemeente gaat zitten); 
lied 1005 : 1, 4, 5   (Zoekend naar licht, hier in het duister); Ps. 91: 2, 7   (God redt uw ziel van nood en 
dood); lied 803 : 1, 2, 6   (Uit Oer is hij getogen); lied 904 : 1, 5   (Beveel gerust uw wegen); lied 913 : 1, 
2, 4  (Wat de toekomst brengen moge) 

Collecten: 1. Kliederkerk; 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.

Vandaag is de eerste collecte voor de Kliederkerk
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale 
plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen 
eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. 
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 
Daarmee blijkt Kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 
Geef in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om Kliederkerk te laten 
groeien,  zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met 
bijbelverhalen. 
Mogen wij ook weer op uw bijdrage rekenen?

Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar dhr. J.W. Nijland. Van harte beterschap gewenst.

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


Pastoraal
We wensen alle zieken beterschap en kracht toe, en de nabijheid van God en mensen.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Tineke Urban en Esmée Bouwmeester

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Marjolijn Schurer

Komende diensten
In de dienst op 19 september gaat  voor ds. Gerko op ‘t Hof

Huwelijksinzegening
Op vrijdag 17 september aanstaande zal het huwelijk worden ingezegend van Daan Klaseboer en Willemien 
Hollander. 
 De dienst zal worden gehouden in de Jozefkerk, en begint om 19.15 uur. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Wij 
wensen Daan en Willemien van harte een mooie huwelijksdag toe en hopen dat deze dag een begin zal zijn van 
een leven lang samen verder onder de hoede van Gods Zegen. 

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk, voorganger dhr. F.H. Folkerts.

Middagpauzediensten
De Middagpauzediensten mogen worden bezocht door een maximaal aantal personen. Zij moeten
intekenen bij binnenkomst. Bij in- en uitgaan van de kerk en de kerkzaal moet een mondkapje worden
gedragen. Er is iemand aanwezig die de gasten een plaats wijst. 
Er wordt voorlopig nog niet gezongen, behalve door maximaal vier 'voorzangers'. 
Op het moment is het nog niet mogelijk om koffie of thee te drinken na de dienst, maar we hopen dat dit over 
niet al te lange tijd ook weer mogelijk is.
We zijn dankbaar dat we op deze manier weer mogen samenkomen.
NB. De middagpauzediensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen

Asser Kerkengroep Amnesty International
Komende zondag kunt u na afloop van de dienst weer brieven meenemen! Er zijn twee acties.
Een mensenrechtenactiviste  in Egypte werd aangevallen door voorbijgangers. Nadat zij dit voorval deelde op 
sociale media, werd zij gearresteerd wegens onder meer verspreiden van nepnieuws. En uiteindelijk veroordeeld 
tot anderhalf jaar cel.
In Venezuela  zijn twee mannen gearresteerd toen zij aangifte wilden doen  van  intimidatie door veiligheidsdienst 
en politie. 
U vindt de brieven in de hal aan de Collardslaan. Schrijft u mee? Uw steun helpt! 
Marian Nuis 

Zendings(erfgoed)kalender
Vorige week een heel kort stukje in deze nieuwsbrief over de zendingskalender. Nu nog een vervolg.
De maakster van de afbeeldingen is de vluchtelinge Mahboobeh Salem, uit Iran. Zij verblijft in het AZC in Assen. De 
kalender is mede mogelijk gemaakt door een gift van de wijkgemeente Vredenoord. Ook komt er mogelijk nog een 
tentoonstelling van haar werk in de Jozefkerk. Nadere berichten hierover later.
De kalenders kunnen tot uiterlijk tot vrijdag 1 oktober besteld worden.  De kalender kost €7,00.
Opgave kunt u doen bij: Daan Kraan: mobiel: 06 - 21 69 09 56 of via email: kraan.daan@gmail.com.
Daarna worden de kalenders centraal besteld.
 

mailto:kraan.daan@gmail.com


Musica Pro Deo: 19 september 16:00 uur 
In de middagdienst van Vredenoord, in de Adventskerk voert op zondag 19 september a.s. om 16:00 uur de ABC 
groep onder leiding van Marion Bluthard prachtige Bach-werken uit met het ABC-orkest, die in de viering ten 
égehore gebracht zullen worden en daarbij goed passen: o.a. twee fuga’s uit het Kyrie van de Hohe Messe van 
Bach. Helène van Noord is voorganger. Wietse Meinardi speelt op het kistorgel, en begeleidt de muzikale zijde van 
de dienst. 
U bent welkom. De toegang is gratis (de muziek hoort immers bij de dienst). Er wordt, indien voor u mogelijk, een 
ruimhartige bijdrage gevraagd in de vioolkist of via de bank. Wij houden veilige diensten: wilt u zich voor deze 
dienst ook aanmelden? musicaprodeo@vredenoord-assen.nl, aanmelden@vredenoord-assen.nl of telefonisch bij 
Inge Meinardi 0592 460618. Graag tot ziens, live of via de live-stream op zondag 19 september 16:00 uur in de 
Adventskerk.

mailto:musicaprodeo@vredenoord-assen.nl

