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 Eerste zondag na Trinitatis 
Vandaag wordt de Heilige Doop bediend aan drie pasgeboren kinderen.

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: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Zang: Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert en Gerda Zwama
Ouderling: Kees Herder
Diaken: Rieelle Gramsbergen
Koster: Epko Haveman
Lector: Heiko Wubs  

AVO-team André Krale (presentatie) en Martin Vrieling (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: Habakuk 2: 1-4; Johannes 3: 22-36  

Liederen: Op Sions berg (Psalm 87); Klein Gloria (NLB 195); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 
340b); Jouw leven staat aan het begin (NLB 354: 1, 3, 4, 5); Grote God, zie ons verlegen 
(Hemelhoog 373, video); Halleluja! lof zij het Lam (Liedb. ’73 Gezang 259); De kracht van 
uw liefde (Opw. 488, video); Ga met God (NLB 416). 

Collecte: 1.Kerkinactie Oeganda; 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.

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie.
Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda.
Leven in isolement. Daar kunnen we ons in tijden van corona wel iets bij voorstellen. Leven onder terreur 
en wat dat met je kan doen, wordt lastiger. In het noorden van Oeganda leefden mensen in afgelegen 
dorpen jarenlang onder het schrikbewind van het Leger van de Heer.
Het duurt jaren voordat die angst en trauma’s weg zijn.

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


Wat kan het dan belangrijk zijn om er niet langer alleen voor te staan. De Mothers’ Union, de 
vrouwenvereniging van de Orthodoxe Kerk in Oeganda, schiet deze vrouwen te hulp. Vrouwen zoals Sylvia, die 
voor acht kleinkinderen moet zorgen. Ze kreeg zaden zodat ze nu haar eigen groenten kan verbouwen. Ze 
leerde over hygiëne, zodat haar kinderen minder last hebben van diarree en malaria. Ze werd lid van een 
spaargroep. Ook haar relatie met haar man is inmiddels verbeterd. 

( Vrouwen worden zelfverzekerder, gaan beter voor zichzelf en voor hun gezin zorgen. Ze gaan zich meer 
inzetten voor hun dorp en kerk. Het lijkt soms een druppel op de gloeiende plaat, maar het is zeker dat deze 
hulp via de kerk aan de basis van groot belang is in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Iedere vrouw die 
mede dankzij uw steun haar leven kan verbeteren, geeft dat ook weer door aan anderen, allereerst aan haar 
eigen kinderen. Zo ontstaat een keten aan verandering in de dorpen waar de Mothers’ Union actief is. Wij 
bevelen deze collecte via Kerk in Actie daarom van harte bij u aan.) 
Samen zijn we immers de kerk in actie. Wij in Nederland en zij in Oeganda. Dank u wel.
Uw gift is van harte welkom in de collectezak, op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 ten name van 
Protestantse Gemeente Assen (onder vermelding van Kerk in Actie) of via de Scipio-app. 
Diaconale werkgroep ZWO, Wim Verschoor 

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Tjassing-Hut.

Dopelingen
Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Hugo Laurens, zoon van Kevin en Elianne Meiland  
Nathaniël Matheo, zoon van Carmen en Bianca Wubs en aan
Nora Naomi, dochter van Bas en Natasja Guchelaar.

Volgende week zondag 13 juni
nemen we in de dienst afscheid van ds. Ron Koopmans als dienstdoend predikant van onze 
wijkgemeente. De lezingen zijn Jesaja 50: 4-9, 1 Corinthiërs 2: 1-5 en Psalm 139: 5. Muzikale medewerking
verlenen Friso Valkema (trompet) en Johan Gerkes (orgel). De dienst kan slechts live bijgewoond worden 
door degenen die daartoe zijn uitgenodigd, maar gelukkig is de dienst online te volgen op de 
gebruikelijke wijze.

Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)

Middagpauzediensten
De Middagpauzediensten mogen worden bezocht door maximaal 30 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
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen


Ieder mens verdient een naam

In de maand juni worden overal in Nederland de 44.000 namen herdacht, van de vluchtelingen die in de 
afgelopen jaren aan de Europese grenzen om het leven zijn gekomen, verdronken in de Middellandse zee
of teruggevonden in de bergen van de Balkan.

Eerder hielden we de Lopend Vuur wake, om te pleiten voor een rechtvaardig en humaan asielbeleid. 
Hoe machteloos we ons soms ook voelen, we blijven aandacht vragen voor dit grote onrecht. Daarom 
doen we in Assen mee met dit landelijk initiatief.

Op zaterdag 12 juni staan we met de bakfiets in de stad, van 14 – 16 uur op de Brink, voor het Open Huis. 
Wie wil kan op een eenvoudig herdenkingsmonument, de naam van één van de omgekomen 
vluchtelingen schrijven. In verschillende wijkkerken, maar ook in naburige gemeenten, wordt zondag 13 
juni een aantal namen in de voorbeden genoemd.

De verzamelde gedenktekens worden vanuit het hele land naar Scheveningen gebracht, waar op 20 juni, 
Wereldvluchtelingendag, op het strand een groot herdenkingsmonument wordt opgericht.

Dick Vos, Helène van Noord, Bert Altena

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 zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende 
kleurplaat. Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.
Deze zondag gaat het over:  Verbonden met God.
Abram en Sarai hebben nog steeds geen zoon. Alleen Ismaël loopt rond bij hun tenten; hij is inmiddels 13
jaar. Ook al hebben ze niet gewacht op de uitkomst van zijn belofte, God laat Abram en Sarai niet vallen. 
God herhaalt die belofte. Hij zal vader worden van een groot volk. Heel het land Kanaän zal van dat volk 
zijn, dankzij Gods zegen. Hij geeft Abram en Sarai nieuwe namen: Abraham en Sara. Hij zal hun God zijn, 
maar zij moeten gehoorzaam zijn. Het teken van deze overeenkomst is de besnijdenis van de zonen.

Bij de doop in de christelijke kerk wordt op dit hoofdstuk teruggegrepen: de kinderen van gelovigen 
worden gedoopt, zoals Abrahams kinderen werden besneden. De doop is een teken van Gods belofte 
voor altijd hun God te zijn. En een oproep om die God een leven lang te vertrouwen en trouw te zijn.

De kleurplaat voor deze week vind je hieronder.




