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Thema: ‘Grote Broer ziet jou…!’
Live en online kerkdienst
De diensten kunnen 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

Lezingen:

Openbaring: 13.
Heer, die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Een vaste burcht is
onze God (NLB 898: 1 en 4); Wij staan ten laatsten kamp gereed (Liedboek ’73 Gezang 298);
Het leven is: een krijgsbanier (Liedboek ’73 Gezang 469); Jezus zal heersen waar de zon (NLB 871);
Mijn schild ende betrouwen (NLB 708: 6 en 14).

Liederen:

Muziek:

Johan Gerkes (orgel)

Ouderling:
Diaken:
Koster:

Grietje van Selst
Anneke Geertsema
Dennis Bouwmeester

AVO-team:

Cor Kremer (presentatie) en Andre 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.

Collecte:

1. Werelddiaconaat Ghana; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
In de kerk vind de collecte plaats bij het uitgaan. Kijkers thuis kunnen bijdragen 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, verzorgd door Nienke Gaasbeek en Esther Noppers
Nevendienst

voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Claudia Ismail

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie
Ghanese kerk helpt jongeren aan werk:
Ghana heeft een jonge bevolking, meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets
van hun leven maken. Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel jongeren
naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, maar een ander deel komt in
moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen
veertig jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Helpt u mee?
Diaconale werkgroep ZWO Wim Verschoor.

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst gaan vandaag naar de fam. W. Westerkamp.
Zendingskalenders
Ook dit jaar kunnen weer zendings(erfgoed) kalenders besteld worden voor 2022. De prachtige kleurrijke
kalenderbladen hebben dit jaar als onderwerp “Van het duister naar het licht”.
Ze zijn gemaakt door de Iraanse kunstenares en vluchtelinge Mahboobeh Salem.
Kosten van de kalender zijn € 7,00 per stuk.
Opgave kunt u doen bij:
Daan Kraan: mobiel: 06 - 21 69 09 56 of via email: kraan.daan@gmail.com
Open Monumentendag zaterdag 11 september
Van 11 tot 16 uur is ook de Jozefkerk geopend. Naast vele andere activiteiten in de stad hebben ook wij een
aantrekkelijk programma.
De Heeren Oud Zuid, bestaande uit Jan Kuipers (piano en accordeon), Luuc Oostra (zang en gitaar) en
Cor Többen (gitaar), brengen 3 keer deze dag hun prachtige liederen ten gehore.
Iedere keer een optreden van 20-30 minuten. Om 12 uur, 13.30 uur en 15 uur.
De muziek die ze maken is een mengeling van pop en chanson met klassieke invloeden.
Luc Oostra schrijft een deel van de teksten voor Heeren Oud Zuid, maar ook de poëzie van Drentse dichters als
Gerard Nijenhuis, Erik Harteveld, Suze Sanders, Ab Drijver, Marga Kool en Ria Westerhuis wordt op muziek gezet.
Tussen deze optredens bespeelt onze eigen organist Johan Gerkes het Van Dam-orgel.
Op de beeldschermen in de kerkzaal zal doorlopend de rijke geschiedenis van de kerk worden vertoond.
Naast Johan zijn er mensen aanwezig die u alles over de lange geschiedenis van de kerk en ons prachtige
Van Dam-orgel kunnen vertellen.
Eindelijk na lange tijd van niets kunnen vanwege de Coronaperikelen, weer activiteit in onze kerk.
Geef blijk van uw belangstelling, breng de kerk ook op deze dag een bezoekje.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O.Sander)
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

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 in 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

