
 
 

 

24e jaargang no. 3; 4 oktober 2020 

Contactpersoon 11 oktober 2020: Anneke Kramer (tel. 0592 347 993) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 8 oktober 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 

  
Derde zondag van de herfst. 

Live én online kerkdienst 
Gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven zijn live aanwezig in de kerkdienst. De dienst is natuurlijk 
ook online 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: ds. Ron Koopmans 
Organist: Johan Gerkes 
Zang:  Leden van hetJozefkoor 
Ouderling :  Ernst Lutgert 
Koster :  Epko Haveman 
AVO-team : Maurice de Leth (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: Daniël 6: 11-28 gedeelten; Filippenzen 2: 12-18 

Liederen:  Mijn volk, ik ga geheimen openleggen (Psalm 78: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Lof zij de Heer,  
ons hoogste goed (NLB 869: 1, 4, 6); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Ik heb mijn hoop 
gevestigd (Psalm 130 3 en 4); God roept, en in Hem is de kracht (LB ’73 Gezang 474: 2 en 3);  
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (NLB 939); De toekomst is zeker (Hemelhoog 460: 3 en 4 en 
refrein); Jezus zal heersen waar de zon (NLB 871). 

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 mevrouw Turkstra-Meints. 

Volgende week zondag 11 oktober 
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. We vieren dan het Heilig Avondmaal. De lezingen zijn Jesaja 25: 3-9 en 
Mattheüs 22: 1-14. Helaas kunnen we in deze Avondmaalsdienst, om het corona-proof te houden, maar een 
beperkt aantal kerkgangers plaats bieden, maximaal 30.  
Voor de ins en outs rond het aanmelden en bijwonen verwijzen we u naar de website van de Jozefkerk,  
en naar het bericht hieronder, waar u een volledig overzicht vinden kunt. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink) 
woensdag 20.00 uur: Thomaskring (Buxushage 15) 



 

 

Bijwonen van kerkdienst 
Heel voorzichtig pakken we het in de Jozefkerk weer op om met gemeenteleden de dienst gezamenlijk te beleven 
in het ons zo vertrouwde kerkgebouw. Het zomaar naar de kerk kunnen gaan is er helaas nog niet bij; u kunt alleen 
komen als u vooraf bent aangemeld en u ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd om te komen.  
Vanaf 09.30 uur bent u welkom in de kerk plaats te nemen, deze plaats wordt u toegewezen door de coördinator.  
U kunt de aanmelding doen op onze website www.jozefkerk-assen.nl.  
Deze aanmelding zal elke week weer opnieuw moeten plaatsvinden.  
U kunt ook inspreken op de voicemail van de Jozefkerk (0592-357360), geef dan aan welke zondag u komen wilt; 
met hoeveel personen en laat uw naam en telefoonnummer achter zodat we u kunnen terugbellen. 
Aanmeldingen moeten uiterlijk binnen zijn voor donderdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de dienst op 
zondag. 
We geven de samenzang vorm door het Jozefkoor. De zangers worden op ruime afstand van elkaar in het 
middenvak geplaatst. De overige kerkgangers vieren de dienst in stilte met ons mee.  
Na afloop van de dienst wordt u weer begeleidt naar de uitgang. We hopen dat op deze manier het grote gemis 
verzacht wordt. We hopen ook dat het ons allen weer het goede gevoel van de gemeenschapszin geeft, nu we 
elkaar ontmoeten en op afstand  weer zien.  
Het opstarten op deze manier kan alleen als we met elkaar de regels die vanuit RiVM en PKN-landelijk opgelegd 
zijn zullen en willen oppakken. 

Beste lezers, 
Via dit kanaal wil het moderamen van de Jozefkerk u informeren over de aangepaste situatie met betrekking tot 
het gebruik van de Jozefkerk. De aanleiding zijn de nieuwe coronamaatregelen zoals afgelopen maandag 28 
september meegedeeld in de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. 

Algemeen: 
Voor alle activiteiten in de Jozefkerk geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 
kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden via rijksoverheid.nl.  
Voor de Jozefkerk is dit vertaald in een actueel gebruiksplan Jozefkerk, te vinden op onze website. 

De wijziging per 1 oktober 2020: 
We willen niet de grenzen opzoeken en nemen onze verantwoordelijkheid.  
Voor de komende drie weken is een toevoeging gemaakt op het gebruiksplan Jozefkerk.  

Concreet houdt dit in dat tot en met 19 oktober: 
• Alle activiteiten, niet zijnde de eredienst op zondag, worden geannuleerd, 
• Bij de zondagse eredienst zijn maximaal 30 bezoekers welkom, 6 functionele medewerkers  

en het Jozefkoor. 
 
Uiteraard blijven we de actuele ontwikkelingen volgen. 
 
Houd moed, heb lief!! 
Moderamen Jozefkerk, 
 

Nieuwe data Bijbelkringen 
In verband met de nieuwe coronamaatregelen zijn activiteiten in de bijzalen van de Jozefkerk even niet mogelijk. 
In verband daarmee zijn de Bijbelkringen van 15 oktober voorlopig verplaatst naar donderdag 29 oktober.  
De Ochtendbijbelkring groep 2 om 10.00 uur, en de kring Bijbel en Geloven om 19.30 uur.  
Dit alles in de hoop dat het dan wèl door kan gaan! 
Ron Koopmans 



 

 

Nieuwe ambtsdragers 
De wijkkerkenraad verheugt zich over het aantal mensen dat zich gemeld heeft voor een ambt of taak,  
als reactie op de ‘noodoproep’ die wij enkele weken geleden uitbrachten. Dit geeft ons (voorzichtig) weer hoop 
voor de toekomst van onze wijkgemeente. 
We zijn blij dat wij de volgende negen namen van gemeenteleden kunnen noemen als nieuw te bevestigen 
ambtsdragers: 
Ouderling eredienst: Rijnder Huizinga en Johan Sjoers. 
Ouderling: Dick Brouwer, Kees Herder, Marten Kloeze en Simone Stenveld-Nagel. 
Diaken: Geertje Bolland, Joachim Martijn en Wieger Vriezema. 
De precieze invulling van hun taken zal nog nader worden besproken. 
Ook zijn wij verheugd dat wij u kunnen voorstellen als pastoraal medewerker:  
Anke Falkena-Buwalda voor het pastoraat in sectie 11/12; 
Hans Roosenbrand voor het pastoraat in sectie 13. 
Bij geen bezwaar zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en de nieuwe pastoraal medewerkers worden 
ingezegend in een dienst begin november. 

Hartelijk dank 
Lieve broeders en zusters, 
Wat is het een spannende tijd (geweest) nadat ik eind mei ernstig ziek bleek te zijn. 
Na intensieve behandeling, met als slotstuk stamceltransplantatie, ben ik nu weer thuis. 
Naast enkele bijwerkingen gaat het goed met me. 
Hans en ik willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie meeleven; zóveel kaarten, telefoontjes, mailtjes, appjes 
en voorál jullie gebed hebben enorm veel steun en kracht gegeven. 
Wij zijn onze God, onze Heiland, heel dankbaar dat Hij nabij is en vrede geeft. ( Filippenzen 4:4-9) 
Een warme groet, Grietje van Selst 

Zin in zondag 
Helaas moet ik meedelen dat onze a.s. bijeenkomst van Zin in Zondag niet door kan gaan,  
vanwege gezondheidsklachten van onze spreekster. 
Bert Altena 

Hallo Kinderen van de kindernevendienst 
Nog steeds kunnen jouw 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 proberen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat. 
Helaas waren bij de redactie-sluiting van deze zondagbrief de materialen voor deze zondag nog niet beschikbaar. 


