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Dertiende 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
Voorganger:

Organist:
Zang:

Ouderling :
Koster :
AVO-team :

ds. Ron Koopmans
Johan Gerkes
Leden van hetJozefkoor
Anne Jan Zwart
Josje Zeilstra
Martin Vrieling (presentatie) en Maurice de Leth (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:

Romeinen 14: 5b-12 en Mattheüs 18: 21-35

Liederen:

Hoe lieflijk, hoe goed (Psalm 84: 1, 2, 6); Klein Gloria (NLB 195); O Heer, die onze Vader zijt (NLB
836); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen (LB’73
Gezang 91: 1, 3, 4); Genade zo groot (Hemelhoog 297); Genade, zo oneindig groot (Hemelhoog 298);
Lichtstad met uw paarlen poorten (Ev. Liedbundel 413: 1); Ik heb de vaste grond gevonden (LB’73
Gezang 440: 1 en 3).

Collecte:

1. vrije collecte; 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.

Bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar heer en mevr. De Leeuw.
Collecte voor de Voedselbank
In deze dienst is de vrije collecte bestemd voor De Voedselbank Hart van Drenthe, zij voorziet wekelijks ca. 450
huishoudens in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo van voedselpakketten.
Op zeven uitgiftepunten in Aa & Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo met tien uitgiftemomenten, kunnen
hun klanten wekelijks de pakketten ophalen.
Met meer dan 130 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld
hebben om eten te kopen. En daar hebben ze uw financiële hulp hard bij nodig.
Meer informatie is te vinden op hun website: https://voedselbankhvd.nl
U kunt op bankrekeningnummer IBAN NL26RABO0107973197 rechtstreeks geld overmaken.
De diaconie.

Volgende week zondag 20 september
Volgende week zondag worden, naar de laatste berichten die we ontvingen, voor het eerst weer in beperkte mate
kerkgangers (100) toegelaten tot de eredienst. Elders kunt u vast wel lezen hoe dat in zijn werk gaat. Het is een
dienst van Jonge Kerk, en tevens de Startdienst voor het nieuwe seizoen.
Voorgangers zijn jeugdwerker Daniël Kehanpour en ds. Ron Koopmans. De lezing is uit Daniël 1, en het thema is:
Het goede leven. Muziek en zang worden verzorgd door Annemargriet Hopman en Maureen Medema.
Er is op deze zondag ook kinderkerk, het hele uur, in de bovenzaal. Ook is er voor de kleintjes weer oppas. Vijf
tieners nemen op deze zondag afscheid van de kindernevendienst, waarvoor in de dienst ook aandacht zal zijn.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
donderdag
19.30 uur: Kring ‘Bijbel en geloven’
Bedankje
Voor de bloemen die vorige week gebracht werden. Wij zijn daar heel blij mee.
Met hartelijke groet, Hendrik-Jan en Manna Gruppen.
We kunnen weer beperkt naar de Jozefkerk
Met ingang van zondag 20 september willen we de kerk weer voorzichtig en “Corona Proof” aangepast openstellen
om de eredienst weer bij te wonen. Helaas met een nog gelimiteerd aantal kerkgangers (100).
De viering zal niet zijn zoals u gewend bent, maar kan alleen onder strikte regels van het RIVM gehouden worden.
U dient zich van tevoren in te schrijven/aan te melden. Op de website https://jozefkerk-assen.nl vindt u het
aanmeldformulier en meer achtergrond informatie. Lees ook de voorwaarden door voordat u zich aanmeld.
Asser Kerkengroep Amnesty International
Nog steeds is er deze week geen gewone kerkdienst, dus ook geen brievenactie.
Maar via de website van Amnesty kunt u toch hun acties steunen.
Via de site www.amnesty.nl/kom-in-actie kunt u meedoen aan spoedacties, een petitie tekenen of een e-mail
of brief sturen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ga dan naar www.amnesty.nl/nieuws
en meld u onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief.
Uw steun helpt!
Namens Amnesty, Marian Nuis
Goed nieuws: Open Huis Assen gaat weer, gedeeltelijk, open
Vanaf woensdag 2 september zal het Open Huis gedeeltelijk opengaan. In eerste instantie gedurende de maand
september en oktober op de woensdagmorgen.
In twee delen voor maximaal 6 bezoekers per openingsuur: 1e van 09.30 u - 10.30 u. en 2e van 11.00 u - 12.00 u.
Het Open Huis hanteert hierbij strikt de voorwaarden van de Rijksoverheid en het RIVM.
Verplichte registratie en vooraf reserveren! Dat kan via info@openhuisassen.nl of 0592 - 31 61 02.
Als deze proefperiode goed verloopt en de omstandigheden verslechteren niet, zullen de openingstijden
(gefaseerd) worden verruimd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Maria Dreesens- Willeman, secretaris 06-45 29 54 81 of
Jans Enting, voorzitter 06-51 26 93 77 of e-mailen naar info@openhuisassen.nl
Bezoekadres: Open Huis Assen, Brink 25 9401 HT Assen

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.

Vrienden
De beste vriend van David woont in het paleis van koning Saul die David haat.
Jonatan is een prins, zoon van de koning. Dat is ingewikkeld.
Kan hij wel vrienden blijven met de grootste vijand van zijn vader? En kan David wel vertrouwen op de zoon van de
man die hem zelfs heeft geprobeerd te doden.
Jonatan en David geven hun vriendschap niet op. Ze zijn er voor elkaar. Ook nu dat moeilijk is.
Vandaag horen we dat David Jonatan vertelt over zijn zorgen: ‘Je vader wil mij doden.’
Jonatan kan en wil het nog niet geloven. Samen bedenken ze een plan om erachter te komen.
Jonatan zal het uitvoeren en David de uitslag komen vertellen.
En hoe die uitslag ook is: ze blijven vrienden!
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