
24e jaargang no. 36; 23 mei 2021

Contactpersoon 30 mei 2021: Paula de Jong (tel: 06 17 11 10 70)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 27 mei 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

Het is vandaag Pinksteren

We vieren de uitstorting van de Heilige Geest.

In deze dienst doet Arno Alexander Visser openbare belijdenis van het geloof.

Live en online kerkdienst
De dienst kan worden bezocht door maximaal dertig 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 Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Ouderling : Ernst Lutgert
Diaken: Henk Tibben
Zang:                   Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert en Gerda Zwama
Koster : Ramon Troost

AVO-team : Marten Kloeze (presentatie) en Martin Vrieling (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: Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-11
Liederen: Kom Schepper God (NLB 670: 1, 3, 6, 7); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284); Kom laat 

ons deze dag (NLB 672: 1, 3, 7); God zij geprezen met ontzag (Psalm 68: 7); Welkom zijn in Gods 
geheimen (Liefste lied van overzee deel 2 nr. 57); Ik geloof dat God mijn Vader (Hemelhoog 344); 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (NLB 23c); Geest van hierboven (NLB 675).

Collecte: 1.Kerkinactie, zending in Egypte (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
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar Arno Visser.

Belijdenis en Doop
Vanmorgen doet Arno Alexander Visser openbare belijdenis van het geloof. Ook ontvangt hij de Heilige Doop. Wij 
wensen hem van harte geluk met deze stap!

Volgende week zondag 30 mei
is het Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. Het is ook de zondag van de Vervolgde Kerk. Voorganger in de 
dienst is ds. Elly Veldman-Potters. Zij schrijft hierover het volgende:
Zondag 30 mei is de eerste zondag na Pinksteren, dan vindt traditiegetrouw de Zondag voor de Vervolgde 

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


Kerk plaats. Dit moment is gekozen omdat de vervolging van christenen al kort na de uitstorting van de Heilige 
Geest begon. Op de Zondag voor de Vervolgde Kerk leven we mee met onze broers en zussen, overal ter wereld, 
die lijden vanwege hun geloof. Om die reden zal onze kerkdienst op de 30e in het teken staan van de vervolgde 
kerk, met hulp van de organisatie Open Doors. We zien uit naar een mooie dienst. Ds. Elly Veldman

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)

Middagpauzediensten
De Middagpauzediensten mogen worden bezocht door maximaal 30 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

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie
Bijbel als levensbron
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld 
om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen en
hun familie doet mee! Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten 
daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest 
met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke kerk komt er 
met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen 
een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe bijbelboeken centraal in de
competitie.
Uw gift is van harte welkom in de collectezak,  bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. actierekening van 
Protestantse Gemeente Assen of  Scipio-app.                                    
Diaconale werkgroep ZWO, Wim Verschoor

De wijkgemeenten van de PKA en de RK Parochie in Assen organiseren elk jaar de actie ‘Vakantiegeld samen 
delen’. 
In mei/juni vragen wij weer jullie aandacht voor deze actie.
Zie voor meer informatie ‘nieuws uit de diaconie’ in het kerkblad
Hoe kunt u bijdragen?
Zonder uw bijdrage kunnen wij niets. Daarom doen wij ook dit jaar een oproep om te geven.
Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0373 7361 
26 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. Assen  inz.’ Vakantiegeld Samen Delen’. Ook kunt u via de Scipio app uw bijdrage doneren. 
We rekenen in 2021 weer op uw bijdrage. Alvast dank.
De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’

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 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen


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:

Pinksteren: de Geest van Christus werkt
Eeuwig leven begint bij wat Christus deed. Het is er nu al voor wie gelooft in Gods toekomst van volmaakte 
vreugde. Christus bidt voortdurend voor ons bij zijn Vader. Wij zien dat door de komst van de Heilige Geest. Die 
geeft gelovigen de kracht om zelf te geloven en enthousiast van Christus te getuigen. Die Geest brengt gelovigen 
ook samen in de kerk: gedoopte mensen, één in hun Heer en Verlosser.

 


