
 

 

25e jaargang no. 34;  22 mei 2022 

Contactpersoon 29 mei  2022: Carine Krale-Schmid 

I.v.m. Hemelvaart kopij voor volgende week inleveren voor woensdagavond 25 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 

 
Voorganger: ds. Gerco op ’t Hof uit Siddeburen 

Lezingen: Nog niet bekend 

Liederen:  Nog niet bekend 
Orgel: Johan Gerkes  

Ouderling:  Kees Herder 

Diaken: Gerda Zwama, Riëlle  Gramsbergen en Daan Kraan 

Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: André Krale  (presentatie) en Kevin Meiland (video) 

Collecten: 1. diaconie (Pioniersplekken); 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
    

Oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar, verzorgd door Kirsten Martijn en Paula Kraan 

 

Kindernevendienst: Claudia Ismaïl 

Onderwerp: Simson en Delila  - Rechters 16 

Ken je de sterkte man ooit? Het is Simson, al voor zijn geboorte heeft hij deze kracht van God gekregen om Israël 

van de Filistijnen te bevrijden. Simson wordt verliefd op Delila, de Filistijnen beloven haar 1100 zilverstukken als 

zij hun vertelt wat Simson zo sterk maakt. 

 

Pastoraal 

Wij wensen allen, ook hen die ziek zijn en niet hier genoemd, sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen. 

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl, of 

(uiteraard) uw eigen wijkouderling of contactpersoon. 

 

Bloemengroet 

Vandaag gaan de bloemen uit de morgendienst naar mevrouw Jeanette Medendorp. De bloemen uit de 

Welkomdienst gaan naar de fam. Gruppen die nu wonen in de Boshof. We wensen hen van harte beterschap en 

hopen zo dat we de betrokkenheid met elkaar voelen. 

 

Huwelijksjubileum 

Wij feliciteren van harte dhr. en mw. Noppers-Smit met hun 55-jarig huwelijk. We wensen hen Gods zegen in de 

tijd die voor hen ligt. 

 

Bedankjes 

Bedankt lieve mensen voor de felicitaties van ons 50-jarig huwelijk op 14 april j.l. 

Hartelijke groeten van Jan en Neeltje Olijve 

 

Hartelijk dank voor het prachtige bouquet bloemen mij gisteren, zondag 16 mei, bezorgd. De kaart met 

handtekeningen van de leden van de kerkenraad plus de troostende en bemoedigende woorden van scriba Arno 

Visser en ds. Ron Koopmans doen mij veel goed in deze voor mij moeilijke (bestralings-)tijd. 

Josien van der Schaaf – van Bemmel. 

 

Bedankt. Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling via kaarten, bloemen en bezoek. Mevr. Jannie 

http://www.sca-assen.nl/
mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl


Gorter-van Leeuwen, ArendState. 

 

Komende diensten  

Welkomdienst Vanavond 19.00 uur. Voorganger ds. Hans van Ark uit Wapenveld. 

Thema: Tien duizend redenen tot DANKBAARHEID 

Organist: Gerwin van der Plaats 

Muzikale medewerking: mannenkwartet FOUR YOU (Gerrit van der Heide ( tenor), Jan Willem ‘t Hart 

(tenor);Gerwin van der Plaats ( bariton); Hans van Ark ( bas)). 

Pianobegeleiding door Wilco Veldkamp 

Aanvang van de dienst om 19.00 uur en samenzang vanaf 18.45 uur. 

We hopen op een verwachtingsvolle en inspirerende dienst. 

 

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 

Jozefkerk, 10.00 uur. Voorganger dhr. G.J van Enk, organist: Wietse Meinardi. 

Openluchttheater Tivoli. 10.30 .Thema: Hemeltjelief. voorgangers ds. A. Altena en ds. H van Noord, m.m.v. Chr. 

Muziekvereniging Oranje. Zie hieronder. 

 

Volgende week zondag 29 mei gaat voor dhr. Jasper van der Horst, gezamenlijke dienst met Vrijzinnig Assen  

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag   12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J van Enk) 

 

Vakantiegeld samen delen  

In mei/juni vragen de wijkgemeenten van de PK Assen en de RK Parochie in Assen elk jaar weer aandacht voor de 

actie ‘Vakantiegeld samen delen’. Zie voor meer informatie ‘nieuws uit de diaconie’ in kerkblad nr. 9 en het 

uitgereikte formulier. 

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 2022 weer op uw bijdrage. 

De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’ 

 
Hemelvaart: Hemeltjelief! 

Gelukkig mag het weer! Ook dit jaar op donderdag 26 mei vieren we weer Hemelvaart in de open lucht. We doen 

dat deze keer in het Openluchttheater Tivoli naast het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos. Mocht het heel 

slecht weer zijn wijken we uit naar de Adventskerk. Het begint deze keer om 10.30 uur…  

Voorgangers zijn Hélène van Noord en Bert Altena. Als thema hebben zij gekozen voor “Hemeltjelief!” 

CMV Oranje Assen zal weer zorgen voor de muzikale omlijsting en natuurlijk is er ook weer koffie/thee/ranja na 

afloop van de dienst. 

 

Musica Pro Deo – vandaag  22 mei 16:00 uur  Adventskerk 

Roden Girl Choristers en organist Sietze de Vries. Liturg Berta van der Kolk. 

Op zondag 22 mei verzorgen de Roden Girls met hun dirigente Sonja de Vries de muzikale invulling van een 

evensong.  


