24e jaargang no 48; 29 augustus 2021
Contactpersoon voor 5 september: Pier Schipper (tel: 06 2442 96 85)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 2 september 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 een gezamenlijke dienst van Vrijzinnig Assen met de Wijkgemeente Jozefkerk.
Thema: Vrije val
Live en online-kerkdienst
De dienst kan 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:
Organist:
Ouderling:
Diakenen:
Koster:

Ds. Lydia A. van Ketel uit Ezinge
Johan Gerkes
Wim Postma
Luuk Oosterhuis en Luit Havinga
Ramon Troost

AVO-team: Cor Kremer (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.
Oppasdienst
Nevendienst

voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Mirjam van Wijk en Inge Kuipers
voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Tjits Mondria

Lezingen:

Deuteronomium 10: 12 – 19; Galaten 3: 26 -29 (beginnen bij ‘Door het geloof …’)
en 5:1
Lied 286; Klein Gloria; Lied 971; Lied 146: 3,4,5; Lied 969; Lied 816; slotlied 974.

Liederen:
Collecte:

1. Noodhulp voor Haïti*; 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.
*collecte voor Haïti
De bevolking van Haïti werd afgelopen weekend getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens
1.300 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000
gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land hebben
mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Kerk in Actie biedt
noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd
ondersteunen we lokale partners in Haïti bij het geven van noodhulp.

Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
Het College van Diakenen ondersteunt deze oproep van kerk in Actie en wij bevelen deze collecte van
harte bij u aan.
Imke Zeilstra
Zonnebloemen
Als u de diensten de afgelopen zondagen in de kerk of thuis hebt gevolgd zag u naast de preekstoel
zonnebloemen staan.
Deze zijn geschonken door dhr. Jan Nanninga uit zijn tuin.
Mede door het weer van afgelopen zomer zijn ze zo mooi gegroeid.
We hebben er nu allemaal van kunnen genieten!
Bedankt Jan!
Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Janneke Scholten.
Pastoraal
Wij wensen al onze zieken beterschap en kracht toe, en de nabijheid van God en mensen.
“Als je verdriet hebt of pijn; denk dan aan al die mensen, die je het goede wensen en in gedachten bij je zijn”
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (Ds. B. Dubbink; organist Henk Mooibroek)
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
Volgende week zondag 5 september hoopt ds. Ron Koopmans voor te gaan.
De lezing is uit Openbaring 13, over het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Thema van de dienst:
‘Grote Broer ziet jou..!’.
Wij leven in een tijd met ongekende maatregelen en controle. Geeft de Heer ons in de Bijbel aanwijzingen
hoe daarmee om te gaan?
Fietsen vanaf de Jozefkerk
Het was een jarenlange traditie dat we van april-oktober bij mooi weer fietstochten vanaf de Jozefkerk
organiseerden. De verzoeken kwamen van diverse kanten om een middag met elkaar te kunnen fietsen.
We hopen 9 september vanaf 13.30 uur te vertrekken bij mooi weer. Onder leiding van onze
fietsgrootmeester Hendrik Jan Gruppen zal er een prachtige route uitgekozen worden uit een van de vele
mooie routes die vanaf de kerk ooit zijn gestart. Het is tevens de allerlaatste fietstocht onder leiding van
de heer Gruppen, zijn gezondheid laat het helaas niet toe om dat met vaste regelmaat te kunnen
organiseren. Fietst u mee?
Graag vooraf opgeven bij Geertje Koopman, 0592-372440.
Het belooft weer een mooie middag te worden.

Klassiek en musical - een bijzondere combinatie
Zaterdag 11 september in de Adventskerk organiseert de Orgelkring Assen een bijzonder concert.
Organist Harry van Wijk en sopraan Marion Strijk (o.a. bekend van het solistenensemble van de
Nederlandse Bachvereniging) brengen het programma highlights uit de klassieke muziek, met onder
andere delen uit de Messiah van Händel, en ook bekende stukken uit musicals die inmiddels ook
klassiekers geworden zijn: Don’t cry for me, Argentina – uit Evita, en ook delen uit The Phantom of the
Opera, beide van A. L. Webber. Musicals, uitgevoerd door een klassiek zangeres, met orgel.
Bezoekers van het concert zullen merken dat de orkestpartijen wonderwel goed klinken op orgel en dat
deze klassieke zangeres wel raad weet met deze muziek.
Het concert begint om 20:00 uur. U kunt zich aanmelden voor dit concert door een mail te sturen naar
orgelkringassen@gmail.com
De toegang is vrij, een ruime gift bij de uitgang wordt zeer op prijs gesteld.
Meer lezen? Kijk op www.orgelkringassen.nl

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 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.
Inmiddels is de prekenbundel ook aan Henk Helmantel aangeboden.
Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen het boek tot 1 september
2021 aanvragen bij Anneke Nieuwenhuijzen, email-adres: annekenieuwenhuijzen@gmail.com

