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Het is de vijfde zondag van de zomer
We vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal
Thema van de dienst: Waardige viering
Voorganger: Ds. Ron Koopmans
Lezingen:
1 Corinthiërs 11: 17-34 (vertaling NBV 2021)
Liederen:
Ik loof de Heer altijd (Psalm 34: 1 en 4); Klein Gloria (NLB 195); Zonne en maan (NLB 303,
met Jozefkoor); Wij gaan voor even uit elkaar; Heer, wij komen vol verlangen (Liedboek ’73
Gezang 360); Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b); Want God is overstelpend goed
(Psalm 100: 4); Christus Heilig Godslam (Bundel ’38 Gezang 37); Hoor Gij ons aan (NLB 364);
Sterk, Heer, de handen tot uw dienst (NLB 378).
Organist:
Klaas van der Kolk
Ouderling: Ernst Lutgert
Diakenen: Luuk Oosterhuis, Daan Kraan en Geertje Bolland
Koster:
Ramon Troost
AVO-team: Jacko Duker( presentatie) en Cor Kremer(video)
Collectes:
1. Diaconie; 2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud Gebouwen
Kindernevendienst: Yvonne Oosterhuis
Thema: Soms heeft iemand goede ogen, maar hij kan toch niet zien. Zo was het bij Saulus ook. Zijn ogen
werkten goed, maar hij zag in alle volgelingen van Jezus Christus gevaarlijke mensen, vijanden van de
God van Israël. Daarom deed Saulus er alles aan om hen uit te roeien: hij neemt mensen gevangen en
laat hen streng straffen. Dan verschijnt Jezus aan hem, als hij op weg is naar Damascus om zijn vreselijke
vervolgingswerk te doen. Een fel licht omstraalt Saulus. De stem van Jezus roept hem: jij wordt mijn
getuige. De medereizigers horen deze stem ook, maar zien niemand. Vanaf dat moment is Saulus
letterlijk blind. Maar juist in de dagen daarna is hij niet meer blind voor Jezus. Hij gaat bidden tot God. Na
drie donkere dagen komt Ananias op bezoek om hem nog meer van Jezus te laten zien. Ananias geneest
ook letterlijk het zicht terug. Saulus krijgt een nieuwe naam: Paulus
Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Frank de Graaf 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. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk.
Van harte aanbevolen!
Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw G. Elting-Pol.
We wensen haar van harte beterschap!
Pastoraal
Wij wensen allen die ziek zijn of zorgen hebben, sterkte en moed, en de nabijheid van God en mensen.
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerkassen.nl, of (uiteraard) uw eigen wijkouderling of contactpersoon.

Bericht van overlijden
Op 13 juli is overleden: Johanna Mink- van Schooten, in de leeftijd van 90 jaar.
Ze was sinds 1996 weduwe van Walter Willem Mink.
De afscheidsdienst o.l.v ds. Elly Veldman zal woensdag 20 juli om 13.00 uur plaatsvinden in de Jozefkerk.
Na de koffie in de kerk zal de begrafenis op de Boskamp zijn.
Volgende week zondag 24 juli is er geen dienst in verband met de zomersluiting.
Zondag 31 juli hoopt voor te gaan: dhr. Daniël Kehanpour
Activiteiten in de wijkgemeente:
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander); (27 juli A. Brink)
woensdag 19.30 uur: Zangavond Fietsvierdaagse (ds. Bert Altena, organist Marnix Onrust; trompettist
Mark Jan Veenstra)
Fietsen vanaf de Jozefkerk
Iedere donderdag: om 13.30 uur vanaf de Jozefkerk.
Een kleine correctie: Op de vorige zondagsbrief stond dat Jan Olijve de leiding heeft, maar er had moeten
staan dat wij de komende tijd nog uitkijken naar iemand die aanspreekpunt wil zijn.

Jan de Wind

Open kerk. Welkom in Assen.
Vanaf woensdag 20 juli zal de Jozefkerk in het centrum van onze stad open zijn. In de vakantieweken is
het kerkgebouw van woensdag tot en met zaterdag ’s middags van 13 – 17 uur voor iedereen vrij
toegankelijk. Op deze manier hopen we een gastvrij onthaal te kunnen bieden aan vakantiegangers,
passanten en stadsgenoten die even binnen willen lopen. Er is koffie/thee en vrijwilligers zijn aanwezig
om eventuele vragen te beantwoorden.
De openstelling begint met een feestelijke zangdienst op woensdag 20 juli, 19.30 uur, in het kader van de
Fiets4Daagse. Marnix Onrust (orgel) en Klaas Jan Feenstra (trompet) verzorgen de muziek.
Stadspredikant Bert Altena zorgt voor de verbindende teksten. Tevens wordt de expositie met werk van
Roshni Tahapary geopend die gedurende de zomerweken in de kerk hangt.
Iedere week is er bovendien een orgelbespeling van de organisten Wietse Meinardi en Johan Gerkes. De
eerste op zaterdag 23 juli om 15 uur. Het volledige schema vindt u op de website van de PKA.
namens de organisatie, Bert Altena (stadspredikant)
Vacature voor 4 collectanten.
Doordat meerdere mensen hebben opgezegd voor het collecteren in de Eredienst in de Jozefkerk
kunnen wij het rooster niet meer rond krijgen. Vandaar deze dringende oproep om mee te draaien in het
rooster. Bij voldoende mensen kunnen we met dit werk doorgaan.
Als er voldoende mensen zijn hoef je maar eens in de 5 week te collecteren. Dit moet toch mogelijk zijn.
Opgave: Rijnder en Betsie Huizinga, collectanten@jozefkerk-assen.nl

