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Contactpersoon voor 12 juli:  Pier Schipper; tel. 06-24429685
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 9 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

Online kerkdienst
Vanmorgen een online-kerkdienst, uitgezonden vanuit de Jozefkerk. De dienst is te bekijken en te 
beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . Dat laatste verdient de voorkeur.

Voorganger: ds. Wilbert Dekker uit Kampen
Ouderling: Peter Stam
Koster: Ramon Troost
Organist: Johan Gerkes  
AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Marten Kloeze (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.

Lezing: Handelingen 16: 16-40 

Liederen: Psalm 42: 1, 5 & 7 (uit de Oude Berijming, voor een keer!); Hemelhoog 430: Je Hoeft niet bang 
te zijn (Audio); Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus; NLB 657: 1, 2, 3 & 4; Gezang 470 "Wat vlied' 
of bezwijk' 1 tot en met 4. 

Kindermoment: (Vertel het maar) Matteüs 11: 25-30; Jezus geeft ons rust.

Verkondiging: met als tekst: Handelingen 16:25
“Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God”.

Een kaartengroet van de wijkgemeente Jozefkerk gaat vanmorgen naar mevr. Van Rhee-Doorten. 
 
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. 

Huwelijksjubileum
Gelukwensen gaan naar de heer en mevrouw Klok-Paping.
Op 8 juli is het 65 jaar geleden dat zij getrouwd zijn. Wel een felicitatie waard!

Volgende week zondag 12 juli vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk.
Voorganger is ds. Gerrit Gardenier uit Appingedam.

http://www.youtube.com/
http://www.kerkomroep.nl/


Pastoraal
Ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen staan paraat wanneer bezoek gewenst is. Wij 
leven met elkaar mee en zien naar elkaar om, al is het maar door een telefoontje of via een kaartje.
Wij wensen al onze zieken kracht toe, en nabijheid van God en mensen.


