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Thema: ‘Het teken van de broden’. 

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. Gerrit Gardenier

Lezingen: Jeremia 23: 1-6, Marcus 6: 30-44.
Liederen: Psalm 107: 1, 2; Morgenlied: Lied 280; Lied 4: 1, 2, 3, 4 uit Tussentijds; Psalm 78: 25; Lied 339a; 

Lied 995; Lied 653: 1, 2, 3.

Muziek: Johan Gerkes (orgel)

Ouderling: Hans van Selst
Diaken: Geertje Bolland
Koster: Josje Zeilstra

AVO-team: Marten Kloeze(presentatie) en Allard Kuipers (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.

Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
In de kerk vind de collecte plaats bij het uitgaan. Kijkers thuis kunnen bijdragen 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.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Paula Kraan en Tineke Urban

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Marjolijn Schurer
Bijbeltekst: Jakobus 3:1-12 en 4:11-12 Thema:  Let goed op wat je zegt

Bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevrouw Joffers.

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. 

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


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

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)

Pastoraal
Wij wensen al onze zieken beterschap en kracht toe, en de nabijheid van God en mensen.
“Als je verdriet hebt of pijn; denk dan aan al die mensen, die je het goede wensen en in gedachten bij je zijn”

Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is i.v.m. vakantie gesloten van vrijdag 16 juli tot en met maandag 26 juli.
Vanaf dinsdag 27 juli staan wij u graag weer te woord.

Lied 4 uit Tussentijds 
1 Hier wordt een huis voor God gebouwd

waar mensen samenkomen
en waar Hij zelf aanwezig is
om onder ons te wonen.

2 Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt
en die naar ons wil horen.

3  Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken,
die voor ons leven en geluk
zich weg heeft willen schenken.

4 Hier delen wij het levensbrood
en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis,
vervuld van oude wensen.


