25e jaargang no 43; 7 augustus 2022
Contactpersoon voor 14 augustus 2022: Pier Schipper, tel.06 2442 96 85
Kopij voor de zondagsbrief inleveren voor donderdagavond 11 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

“Omringd door geloofsgetuigen.”
‘Jezus heeft getuigen nodig, geen geheim agenten.’
(gelezen op een mededelingenbord bij een kerk in Texas)
Presentatie/bevestiging van een nieuwe ambtsdrager: Annemieke Korf
Voorganger: Ds. Anton Verbeek
Lezingen:
Hebr. 11 : 1 – 2, 7 – 13a, 17 – 22, 32, 12 : 1 – 3
Liederen:
Openingslied: 675 Geest van hierboven; KG Lied 195 ; Lied 340b; Ik zal er zijn (Opw.
770);
Lied 753; Zegen God (t. R. van Loenen, m. Lied 801); Slotlied: 634 U zij de glorie.
Organist:
Johan Gerkes
Ouderling: Ernst Lutgert
Diakenen: Anneke Geertsema, Daan Kraan en Rieelle Gramsbergen
Koster:
Josje Zeilstra
AVO-team: Cor Kremer ( presentatie) en Martin Vrieling (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
Collectes:
1. Diaconie; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen
Kindernevendienst: Claudia Ismail
Verhaal over 2 Samuel 5 1-16: David wordt koning over heel Israël, Jeruzalem veroveren dat wil hij!

Daar wil hij gaan wonen. Wie is er sterk genoeg? Of moet je juist slim zijn. David bedenkt een plan om in de
stad te komen.

Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Mereth de Jong en Esther Noppers
Koffiedrinken: Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie of thee. Van harte aanbevolen!
Pastoraal
Wij leven van harte mee met hen die ziek zijn sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen. Geeft u
het even door aan uw wijkouderling of wijkcontactpersoon als u verneemt dat er iets is met een
medegemeentelid? Als u, of iemand die u kent, behoefte heeft aan pastoraal bezoek kunt u het ook
doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)

donderdag 10.00 uur: Koffie-inloopochtend;
In de Jozefkerk is er iedere tweede donderdagmorgen van de maand voor ieder die dat wenst
gelegenheid voor ontmoeting. Ook op 11 augustus tussen 10.00 uur en ongeveer 11.30 uur kunt u op
ongedwongen wijze bij een kopje koffie gezellig even bijpraten of kennismaken als u nieuw bent in onze
wijkgemeente. Iedereen is welkom op deze donderdagochtenden in de achterzalen van de Jozefkerk.
Volgende week zondag 14 augustus hoopt voor te gaan ds. Elly Veldman-Potters.

Op zondag 21 augustus is er weer gelegenheid voedsel in te leveren t.b.v. de voedselbank.
Startzondag 4 september
Op zondag 4 september start het nieuwe kerkseizoen. We trappen af met een speciale startzondag. Het
programma ziet er als volgt uit:
Na de startdienst en koffiedrinken is er een activiteitenprogramma voor jong en oud.
In de kerk gaan we oud Hollandse spellen doen. Daarnaast willen we met een groep mensen zelf kaarten
gaan maken voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn. Voor diegene die liever naar buiten gaan
hebben we een korte fietstocht geregeld. We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch.
Opgeven kan tot 1 september via het uitgereikte opgaveformulier of een e-mail naar
startzondag@jozefkerk-assen.nl Graag doorgeven met hoeveel personen u komt, aan welke activiteit u
wilt deelnemen (spellen, kaarten maken, fietstocht) en of u deelneemt aan de lunch.
Wij zoeken nog mensen die ons willen meehelpen met koffie inschenken, cake snijden en uitdelen, lunch
klaarmaken, begeleiding bij de spellen, tafels plaatsen, etc.
U kunt dit doorgeven via startzondag@jozefkerk-assen.nl of bij de commissieleden Betsie Kraan, Bianca
Noppers, Rinke van Veen en Henk Tibben.

