
 

 

26e jaargang no. 1; 4 september  2022 

Contactpersoon 11 september 2022: Hendrik Terburg (06-12616476) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 8 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 

  

Thema: 'Aan tafel' 
 

Voorganger: ds. Gerrit Gardenier. 

Lezing: Jesaja 55: 1-5; Johannes 4: 1-15; Johannes 4: 16-30 

Liederen:  Lied voor de viering: Lied 280; Psalm 78:1,6,7; Lied 288; Kyriegebed; Lied 975:1,4; ELB 150:1, 3;     

Lied 991:1,4,6,7,8; Lied 188; Lied 388; Opw. 281, Lied 425 ( na de zegen) 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Wieger Vriezema 

Diaken: Luuk Oosterhuis, Hennie Kosse, Annemieke Korf 
Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: Andre Krale (presentatie) en Kevin Meiland (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. Werelddiaconaat Myanmar; 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:   Mereth Usmany 

Nevendienst:   Claudia Ismail 

Thema:  Genesis 27:1-40 Jakob steelt een zegen. Jakob wil de eerste zijn. Het recht van de eerstgeboren zoon 

kocht hij handig van Esau met een kop linzensoep. Hij ontdekt dat Isaak Esau wil zegenen en wil dat koste wat het 

kost voorkomen. 

 Bloemengroet 

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw. Wij wensen haar van harte beterschap! 

Activiteiten in de wijkgemeente  

woensdag  13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Telgenhof) 

donderdag  10.00 uur: Koffie-inloopochtend 

zondag                19.45 uur:   Gemeente Groeigroep bij Marten en Nienke Kloeze. 

                                                    

Zieken in de gemeente 

Wij wensen alle zieken en hen die te maken hebben met een afnemende gezondheid, sterkte en moed, en 

nabijheid van God en mensen. Wilt u graag eens een bezoekje? Belt u dan met uw contactpersoon of 

wijkouderling. U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 

 

http://www.sca-assen.nl/


Vandaag Startzondag 

We openen vandaag het nieuwe kerkseizoen met de startzondag. Fijn dat u daar bij bent. Het programma 

vanochtend ziet er als volgt uit:  we beginnen met de startdienst. Daarna kunnen we elkaar ontmoeten onder het 

genot van koffie en thee met wat lekkers. Rond 11.30 begint het activiteitenprogramma voor de mensen die zich 

hiervoor hebben opgegeven. We hebben ruim 80 aanmeldingen en zijn daar heel blij mee. Rond 13.00 uur gaan we 

gezamenlijk aan tafel voor een lunch, waarna we de startzondag afsluiten. Wij vragen u als deelnemer aan de 

startzondag om elk 1 boem 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 

Jeugdkamp 

VUUR! Het wordt al duizenden jaren door de mens gebruikt om zichzelf warm te houden, te beschermen en eten 

op te koken. In de Bijbel laat God zichzelf zien in een brandende braamstruik en de leerlingen van Jezus krijgen 

vlammetjes boven hun hoofd wanneer de Heilige Geest in hen komt wonen. Dit bijzondere thema staat centraal 

tijdens het jeugdkamp. We verklappen nog niet te veel maar we hebben een leuke uitdaging klaar staan die alleen 

te halen is door samen te werken. We gaan natuurlijk ook vuur maken, lekker eten, ontspannen en in gesprek over 

wat vuur nou zo bijzonder maakt en waar er in je eigen binnenste brandt. 

Van 8 op 9 oktober organiseert de jeugdraad een kamp voor alle tieners tussen de 12 en 20 jaar. Het kamp vindt 

plaats op de scoutinglocatie in Beilen en start en eindigt rond lunchtijd. De definitieve tijden worden later bekend 

gemaakt. Als er vraag naar is kunnen we meedenken in het organiseren van vervoer. Je kunt voor 1 oktober je 

alvast opgeven door te bellen/appen/mailen naar Daniel Kehanpour (06-39752789, d.kehanpour@pkn-assen.nl) 

Mocht je vragen hebben of alleen een deel van het kamp kunnen meemaken, neem dan contact op. Er is altijd wel 

een mouw aan te passen. 

                                                                                                                                                                                         Daniel & de Jeugdraad 

Open monumentendag, zaterdag 10 september 

Zaterdag 10 september is de landelijke Open Monumentendag. Het landelijke thema is Duurzaamheid. Al 

wandelend ontdekt u 'Assen Achterom'. U opent (achter)deuren die u nog nooit geopend heeft en ziet 

monumenten die u nog nooit eerder hebt gezien, zoals de monumentale panden in de Kloosterstraat, het torentje 

van het Drents Archief of (de tuinen van) het Ontvangershuis, Huis Tetrode en het Huis van Bewaring. Aansluitend 

aan uw wandeling kunt u naar de open dag van de Rechtbank. 

Ook de Jozefkerk doet mee. U treft er demonstraties aan van restauratie- en decoratieschilder Appie Veenstra, die 

recentelijk betrokken is geweest bij de restauratie van ons orgel en pilaren in de kerkzaal. Hij vertoont in de 

kerkzaal technieken van hout- en marmerschilderingen en restauraties, renovaties en reconstructies van 

bestaande (historische) patronen en schilderingen. Verder verzorgt het AVO-team historische beelden van de vele 

veranderingen, verbouwingen en renovaties van onze in Assen beeldbepalende, 1848 gebouwde kerk.  Open 

Monumentendag begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Flyers treft u aan bij de ingangen van de kerk. 
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