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Contactpersoon 11 juli 2021: Anneke Kramer (tel: 0592 347 993)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 8 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

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.
Voorgangers: drs. Bernie Wiegman
Organist:
Johan Gerkes
Ouderling :
Marten Kloeze
Diaken :
Luuk Oosterhuis
Koster :
Betsie Kraan
AVO-team :
Martin Vrieling (presentatie) en André Krale (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:
Jes.45: 14 – 19 en Matt. 13: 44 – 52
Liederen:
De gouden zonne heeft overwonnen (Lied 211: 1, 2 en 3)); Loof nu, mijn ziel, de Here (Lied 103a: 1, 2
en 4); Rechter in het licht verheven (Lied 1008: 1, 2 en 3); Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister (Lied
376: 1, 3 en 5); Voor alle heiligen in de heerlijkheid (Lied 727: 1, 2, 3, 4 en 8); Wij moeten Gode zingen
(Lied 713: 1, 2 en 5);
Slotlied: D’ Almachtige is mijn herder en geleide (Lied 23a: 1, 2 en 3)
Collecte:
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.
Diaconale collecte vandaag - vakantietas
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes in
de zomer op vakantie gaan, blĳven zĳ achter. Samen met plaatselĳke kerken wil Kerk in Actie
kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas met daarin o.a.
zomerspeelgoed, een tegoedbon voor een ijsje of een kaartje voor het zwembad. Meer informatie is
te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas.
U kunt bijdragen door een gift te geven via de Scipio app of door overmaking op
bankrekeningnummer NL25 RABO 0373 7155 79 t.n.v. Actierekening van Protestantse Gemeente
Assen o.v.v. Vakantietas (Gerrit Drogt, College van Diakenen)
Een bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen Henk en Marry Gebben.

Vrije collecte zondag 11 juli 2021
In 2019 ging de camping van Appie Wijma in Opende open. Meteen liep het storm.
Veel gasten met weinig inkomen kunnen een week lang gratis op de camping verblijven.
Zo kunnen zij een week kamperen in een gebruikte caravan/een vouwwagen of een tent.
De meesten van hen waren jarenlang financieel niet in staat om op vakantie te gaan en dit was dan
ook een heel fijne mogelijkheid.
Dit jaar zijn zij van plan om een extra douche op de camping te gaan maken, want voor 35 gasten
is 1 douche erg weinig.
Het lijkt ons een mooi gebaar om Appie hiermee financieel te helpen en de opbrengst van de vrije
collecte hiervoor te besteden. U kunt een gift overmaken via de Scipio app of via de bankrekening van de PKA
NL25 RABO 03737155 79 t.n.v. Actierekening Protestantse Gemeente Assen. Deze collecte wordt van harte bij u
aanbevolen.
Hartelijk dank namens de diaconie. (Johan te Velde)
PS wij de diaconie van de Jozefkerk willen graag ook deze collecte van harte bij u aanbevelen!
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk
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
Prekenbundel ds. Ron 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

Versoepelingen Jozefkerk
De versoepelingen aangegeven door de PKN en het CIO zullen we ook toepassen in de Jozefkerk.
Dat betekend dat we alle veiligheidsmaatregelen blijven hanteren:
Alleen komen als u geen gezondheidsklachten heeft
Men moet zich via de website aanmelden
Bij binnenkomst handen desinfecteren
U wordt naar u plaats begeleid en het afstand houden 1.5 meter
We mogen meer kerkgangers toelaten en het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht
U mag op spreekvolume meezingen na de kerkdienst wordt er in de kerkzaal gelegenheid geboden om een kopje
koffie of thee te drinken.
Kinderoppas en kindernevendienst willen we ook weer gaan opstarten dit kunt u aangeven bij de opgave als u zich
aanmeld.
De zomerdiensten zullen voorlopig om 10.00 uur aanvangen.
In en uitgang zullen voorlopig nog via de Collardslaan zijn
Collectes
Omdat we de diensten ook online blijven uitzenden blijven de collectes via de Scipio app maar we zullen ook
collecteschalen bij de uitgang van de Collardslaan plaatsen.
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.
Op het moment dat deze zondagsbrief werd samengesteld, waren deze echter nog niet uitgegeven.

