
 

 

25e jaargang no. 42; 31 juli 2022 

Contactpersoon 7 augustus 2022: Anneke Kramer (0592-347993/06 26715993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdag 4 augustus 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 Zangdienst  

 

Voorganger: dhr. Daniel Kehanpour 

Lezing: Openbaringen 7: 9-13 

Liederen:  Joh.de Heer 140 vers 1 en 4, NLB 218 vers 1 t/m 5, ELB 413 vers 1 t/m 4, Klein Gloria, Kinderlied, Joh 

de Heer 931, Joh de Heer 5 vers 1, 2 en 3, NLB 220 vers 1 en 4, NLB 868 vers 1, 2, 3 en 4, NLB 303 vers 

1, 2 en 3, Joh de Heer 490, Slotlied 425. 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Grietje van Selst 

Diaken: Gerda Zwama, Hennie Kosse, Geertje Bolland 

Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Cor Kremer (presentatie) en Willemien Hollander (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 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Mirjam van Wijk en Nienke Gaasbeek  

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Claudia Ismail 
 Bijbeltekst: Handelingen 10 
Een Romeinse legerofficier met de naam Cornelius leefde zoals God het wilde. Hij gaf veel geld aan 

arme Joden, en was vaak aan het bidden. Op een dag kreeg Cornelius bezoek van een engel in een 

visioen. De engel zei: God heeft je gezien en gehoord en is blij met wat je doet. Nu moet je door een 

paar mannen Simon Petrus laten halen. 

Bloemengroet 

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

Zieken in de gemeente 

We leven van harte mee met allen die ziek zijn en hier niet genoemd, en wensen hen sterkte en moed, de nabijheid 

van God en mensen.  

 

Activiteiten in de wijkgemeente  

woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F. H. Folkerts)                                                                                                

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


 

Visitatie 

Namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Jozefkerk stellen wij u in kennis van het feit dat er 

visitatie plaatsvindt. Het visitatietraject is inmiddels gestart. Visitatie betekent dat leden van het college van 

visitatie (een college binnen de classis) worden ingeschakeld als zich problemen of moeilijkheden voordoen. Zij 

trachten hierin te bemiddelen. 

De visitatoren vormen zich een beeld van het reilen en zeilen en de problemen/ moeilijkheden daarin en spreken 

de betrokkenen daarover. 

Wij beseffen dat dit bericht de nodige vragen oproept. Omwille van het proces kunnen wij u helaas nu niet verder 

informeren. Zodra er meer bekend is, zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd via de 

website/zondagsbrief. 

Wij houden u over de voortgang van het traject op de hoogte. 

                                                                                                                                                  Dick Brouwer, voorzitter 

 

Open Kerk 

De Jozefkerk is gedurende de vakantieweken opengesteld voor recreanten, passanten en belangstellenden op 

bezoek in onze stad. Van woensdag tot en met zaterdag is het kerkgebouw van 13-17 uur open. In de kerk is een 

expositie van Roshni Tahapary te bekijken. De kunstenares is zelf aanwezig op zaterdag 30 juli en 13 augustus om 

tekst en uitleg te geven, telkens om 15 uur. Verder is er iedere week een orgelbespeling door de organisten Johan 

Gerkes en Wietse Meinardi. Op zaterdag 6 augustus en woensdag 10 augustus speelt Johan Gerkes op het van 

Dam-orgel. Ook dit begint steeds om 15 uur. De toegang is vrij. Bij het concert wordt een korte uitleg gegeven van 

het programma. 

Van harte welkom, 

Namens de organisatie,  

                                                                                                                                                                                Bert Altena, stadspredikant 
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