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Het is de tiende zondag van de zomer
Thema van de dienst: Vluchten kan niet meer!
Voorganger:

ds. Ron Koopmans

Lezing:

Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30 (beiden vertaling NBV ’21)

Liederen:

Hoe lieflijk, hoe goed (Psalm 84: 1, 5 en 6); Klein Gloria (NLB 195); Laat ons nu vrolijk zingen (NLB
146a: 1, 4, 5); Wij gaan voor even uit elkaar; Jezus Christus is gestorven (Liedboek ’73 Gezang 445: 2
en 3); Het duurt niet lang meer tot de tijd (NLB 748: 1, 3, 4); Wie zich door God alleen laat leiden
(NLB 905: 1, 3, 4); Wat vlied’ of bezwijk’ (Liedboek ’73 Gezang 470).

Muziek:

Johan Gerkes, orgel.

Ouderling:
Diaken:
Koster:

Joachim Martijn
Daan Kraan, Geertje Bolland, Jan de Wind
Ramon Troost

AVO-team:

Martin Vrieling (presentatie) en Cor Kremer (video)
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.

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.

Oppasdienst: Voor kinderen van 1-4 jaar wordt verzorgd door: Anneke Overwijk en Esther Noppers
Nevendienst: Voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Marjolijn Schurer
Thema: David zorgt voor Mefiboset (2 Samuël 9:1-13)
David nodigt iemand uit die hij niet kent. Niet een generaal, een minister of een belangrijke
adviseur. Nee, er zit een verlamde man bij het diner. Hij heet Mefiboset. Hij is een kleinzoon van
Saul en zoon van Jonathan, die vroeger de beste vriend van David was. Daarom is hij er. Daarover
is Mefiboset heel verbaasd. Hij is toch geen prins meer en opa Saul heeft David proberen te
vermoorden? David wil goed voor hem zijn en hem helpen. Dat heeft hij Jonathan beloofd. Daarom
mag Mefiboset, zo vaak hij wil, gast aan tafel zijn bij David. En hij krijgt de huizen, meubels, geld en
akkers van Saul, en veel knechten om voor dat alles te zorgen.
Bloemen:

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Joke Barelds

Koffie:

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de achterzalen van de
kerk. Daar is ook koffie en thee. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 28 augustus is de voorganger ds. Klaas Douwes

Zieken in de gemeente
Wij wensen alle zieken sterkte. Dat zij de nabijheid van God en mensen mogen ervaren.
Als u behoefte heeft aan pastoraal bezoek kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling. U
kunt het ook doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.

Voedselbank
Vandaag is er weer een inzameling voor de voedselbank. Bent u het vergeten of wilt/kunt u zondagmorgen niet
met voedsel naar de kerk komen en wilt u toch wat geven, dan is een financiële bijdrage ook welkom.
Alvast bedankt namens de diaconie.
Orgelconcert
Op woensdag 24 augustus om 15.00 uur is er een orgelconcert in de Jozefkerk. De organist is Johan Gerkes.
Van harte welkom!

‘Muziek op 6 klavieren’ - Musica pro Deo
Op 28 augustus om 16 uur geeft Wietse Meinardi zijn jaarlijkse orgelconcert op het Van Vulpen-orgel in de
Adventskerk in Assen. Dit jaar speelt hij daarnaast ook enkele stukken op het kistorgel en 2 drukwindharmoniums.
In totaal bespeelt hij 6 klavieren! Het concert opent met 2 feestelijke delen uit cantates van Johann Sebastian
Bach, door Lennart Morée voor orgel bewerkt. Het concert wordt vervolgd met meer muziek van Bach op het
kistorgel, muziek van Franck en Vierne op orgel en drukwindharmoniums en tot slot speelt Wietse de feestelijke
Suite Gotique van Leon Boëllman. De indrukwekkende toccata waarmee deze suite eindigt, is één van de
bekendste stukken uit de orgelliteratuur.
Van harte welkom! Zoals altijd is de toegang vrij en stellen we een gift zeer op prijs.

Startzondag 4 september
Op zondag 4 september start het nieuwe kerkseizoen. We trappen af met een speciale startzondag. Het
programma ziet er als volgt uit:
Na de startdienst en koffiedrinken is er een activiteitenprogramma voor jong en oud.
In de kerk gaan we oud Hollandse spellen doen. Daarnaast willen we met een groep mensen zelf kaarten gaan
maken voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn. Voor diegene die liever naar buiten gaan hebben we een
korte fietstocht geregeld. We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch.
Opgeven kan tot 1 september via het uitgereikte opgaveformulier of een e-mail naar startzondag@jozefkerkassen.nl. Graag doorgeven met hoeveel personen u komt, aan welke activiteit u wilt deelnemen (spellen, kaarten
maken, fietstocht) en of u deelneemt aan de lunch.
Wij vragen u als deelnemer aan de startzondag om elk 1 bloem mee te nemen. Dit mag ook een bloem uit eigen
tuin zijn. Met deze bloemen willen wij boeketten maken die we bij gemeenteleden gaan bezorgen.
Commissie startzondag.

