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Contactpersoon 4 juli 2021: Paula de Jong (tel: 06 17 11 10 70)
Kopij zondag 4 juli (Jozefkerk gesloten 27 juni) inleveren voor donderdagavond 1 juli 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

We vieren vandaag de dienst samen met Vrijzinnig Assen

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: Jasper van der Horst
Organist: Wim van Heuveln
Ouderling : Wim Postma
Diaken: Jan Timmermans
Zang:                   Rita en Jan Hoogstrate,  Truus Renkema, Edith Potjer
Koster : Ramon Troost

AVO-team : Cor Kremer (presentatie) en Maurice de Leth (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: Johannes 4: 1-15

Liederen: Lied 601: 1,2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen); Lied: 195 (Klein gloria); Lied 997: 1,2,4 (- en vele 
duizenden); Lied 188: 1,2 + refrein, 3 + refrein (bij de Jakobsbron); Lied 568a Ubi caritas; Lied 657 : 1
(Zolang wij ademhalen)

Collecten: 1.Kerkinactie, Noodhulp Griekenland (zie toelichting verderop in deze Zondagsbrief); 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
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevr. Dicky Maris. Zij vierde onlangs een kroonjaar.

Komende diensten
Op 27 juni is er geen dienst in de Jozefkerk. In de dienst op 4 juli gaat voor drs. Bernie Wiegman.
De volgende dienst van Vrijzinnig Assen vindt plaats op zondag 18 juli om 10.30 uur, voorganger is mevr. Simone 
van der Laan, Assen

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk 

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


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

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

Verhuisd
Mw. F. Dozy-Wijngaard  is na haar tijdelijk verblijf in de Boshof verhuisd.

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie 
Noodhulp gestrande vluchtelingen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel 
kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en 
Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is 
urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat 
vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op 
een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 
Uw gift is van harte welkom in de collectezak, op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 ten name van 
Protestantse Gemeente Assen (onder vermelding van Kerk in Actie) of via de Scipio-app. 
Diaconale werkgroep ZWO, Wim Verschoor

Solidariteitskas
In de week van 21 tot 25 juni gaat de actie voor de Solidariteitskas van start. Kerken uit het hele land dragen bij 
aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar 
om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. 
Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau, ontvangen een e-mail met een link en 
een inlogcode om de bijdrage voor de Solidariteitskas via iDEAL over te maken. Het Kerkelijk Bureau heeft hier 
minder werk van en het scheelt in de kosten. Als op het Kerkelijk Bureau geen e-mailadres van u bekend is, 
ontvangt u in de loop van de maand juni een acceptgiro. 
U kunt uw bijdrage voor de Solidariteitskas ook overmaken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0373 715 714.
Medewerkers Kerkelijk Bureau
 
Trompettist Friso Valkema te gast in Musica pro Deo  zondag 20 juni 16:00 u
De vesper van 20 juni, met als titel “Ruwe stormen mogen woeden”  begint en besluit met prachtige muziek van de
Engelse componist Henry Purcell, gespeeld door Wietse Meinardi op orgel en Friso Valkema op trompet. Ook de 
koralen “Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (BWV 93/1) en “Was Gott tut, das ist wohlgetan“ (Sinfonia BWV 
75/8) zullen door hen ten gehore gebracht worden.  
Een mannenkwartet met zangers uit Vredenoord, bestaande uit Joost Toussaint, Kees Richters, Dick Dijk en Henk 
Horlings, neemt in de vesper de zang voor zijn rekening. Ook als aanwezigen kunt u hier en daar meezingen.
U bent van harte welkom bij deze dienst. Aanmelden via mail: musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of telefonisch 
bij Inge Meinardi 0592 460618
Er is een uitgangscollecte die we van harte bij u aanbevelen. 
www.vredenoord-assen.nl
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Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Nog steeds kunnen jouw 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 nemen we iedere week het thema van de week op 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:

Smeken bij God
De HEER deelt zijn plannen met Sodom en Gomorra met Abraham. Ze hebben immers een verbond gesloten. Hij 
vertelt over de grote zonde van de steden en de straf die Hij daarop wil laten volgen. Abraham beseft dat God niet 
zonder reden en zeker met tegenzin dit harde oordeel velt, maar hij denkt ook aan zijn neef Lot die daar woont. 
Daarom gaat in gesprek met God. Hij pleit voor zijn neef, hoewel die ooit zelf de fout maakte in het vruchtbare, 
maar goddeloze Sodom te gaan wonen.
Als er nu vijftig onschuldigen zijn, wilt U dan vergeving schenken? Hij kent de HEER en weet dat Deze niets liever 
wil. En Hij blijft voor zijn neef pleiten, ondanks zijn verkeerde keuze. Via 45, 40, 30 en 20 vraagt Abraham om 
genade en vergeving voor 10 onschuldigen. (Dat zijn dus Lot, zijn vrouw en beide dochters en zes andere inwoners 
in die hele stad!) God belooft Abraham dan zijn plannen te herzien. Wat een liefde en geduld.

  


