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Tiende zondag van de zomer.
Online kerkdienst
Vanmorgen een online-kerkdienst, uitgezonden vanuit de Jozefkerk. De dienst is te bekijken en te
beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
Dat laatste verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: bit.ly/youtube-Jozefkerk

We vieren een gezamenlijke dienst van Vrijzinnig Assen met de wijkgemeente Jozefkerk.
Thema: Doe maar gerust
Voorganger:

Organist:
Zang:
Ouderling :
Koster :
AVO-team :

ds. Klaas Douwes uit Amsterdam
Johan Gerkes
Leden van het A-koortje en van hetJozefkoor
Wim Postma
Dennis Bouwmeester
Kevin Meiland (presentatie) en Cor Kremer (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.

Lezing:

Marcus 2:23 – 3:6

Liederen:

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (NLB 275: 1, 2 en 4); Klein Gloria (NLB 195);
Gij waakt en draagt (NLB 265: 1, 2, 3 en 4); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288);
Wat zijn de goede vruchten (NLB 841: 1, 2, 3 en 4); Aan U behoort, o Heer der heren
(NLB 978: 1, 2, 3 en 4); Rust nu mijn ziel (NLB 932: 1, 2, 3 en 4); Het leven op aarde is vreugde en
rijkdom (NLB 880: 1, 2, 3 en 4)

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.

De volgende dienst van Vrijzinnig Assen wordt gehouden op zondag 6 september om 10.30 uur.
Foekje Dijk gaat in deze dienst voor.
De leden en begunstigers ontvangen nog bericht over de locatie van de dienst.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevr. Jantien Mulders zij vierde deze maand
een kroonjaar.
Volgende week zondag 2 augustus
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
De lezingen zijn Romeinen 12: 1-8 en Mattheüs 17: 14-20.

Explosie Beiroet
Ruim 300.000 mensen zijn in Beiroet van het ene op het andere moment dakloos geworden.
Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare
omvang!
Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden.
Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Het College van Diakenen heeft de diaconale collecte van vandaag bestemd voor de slachtoffers van de
verwoestende explosie. De opbrengst van deze collecte zal door het College worden verdubbeld met een
maximum bedrag van € 1.000.
U kunt uw gift te geven via de Scipio app of door overmaking op bankrekeningnummer NL25 RABO 0373 7155 79
t.n.v. Actierekening van Protestantse Gemeente Assen o.v.v. Beiroet
Orgelconcert Musica Pro Deo
Op 23 augustus geeft Wietse Meinardi om 16.00 uur het jaarlijkse orgelconcert in de Adventskerk in de serie Musica
Pro Deo. We zijn blij dat we weer een live-concert kunnen organiseren met publiek. Het orgel is dit jaar ook nog
eens 50 jaar oud! Wietse zal monumentale werken spelen van twee van de belangrijkste orgelcomponisten uit de
geschiedenis: Johann Sebastian Bach en César Franck. Het concert krijgt daarnaast een sterk Assens accent: er
worden zelden gespeelde composities van drie Asser organisten gespeeld: Jo Houwman, Jeljer Vlieg en Wietse
Meinardi. Kortom: een boeiend en zeer afwisselend programma waar alle facetten van het mooie orgel aan bod
komen. De prachtige akoestiek zal haar steentje bijdragen.
Om te kunnen doorgaan met Musica pro Deo met minder bezoekers dan normaal hebben wij extra giften nodig.
Wij stellen een ruime gift in de uitgangscollecte daarom erg op prijs.
I.v.m. corona is reserveren verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar musicaprodeo@vredenoord-assen.nl
of door te bellen naar Inge Meinardi 0592 460618
Zomeravond gedicht van Leonard Nolens
Weer niets gedaan.
En weer was alles vergeefs vandaag.
Ik zocht een verre plek om onder de mensen te blijven.
Een zuivere merel heeft zich daarnet in mijn oren geknoopt
en langzaam zijn de ogen van een vrouw over me heen gegaan
als veel lauw water ’s avonds van een zomerregen.
En slapende paren, mijn ouders misschien, hebben vandaag gehoopt
op mij, en sloom en treuzelend zijn zij uit mij opgestaan
als kinderen ’s ochtends voor ze naar beneden gaan
om er te spelen met de wijzers van de klok.
Weer niets gedaan.
Dan dit geluk dat mij wordt aangedaan.

Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Vanaf juli kunnen je ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site:
"Vertel het maar" halen. Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.
Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een
(zelf te verzinnen) wachtwoord worden opgegeven. Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl/
In de zondagsbrief zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.
Deze zondag vieren we onze dienst samen met Vrijzinnig Assen en is het thema, anders dan volgens het rooster
van ‘Vertel het maar’, gebaseerd op Mattheüs 25:14-28 – de gelijkenis van de talenten:
Sam en Sara
Broer en zus, ze krijgen allebei een aardbeienplantje. Leuk, maar wat dan?
Hoor tijdens de dienst het verhaal van Sam en Sara en hoe zij hun talenten inzetten.

