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Eerste zondag van de herfst 
 

Dienst van Jonge Kerk. Wij vieren de Startdienst voor het nieuwe seizoen. 
Verder maken vijf tieners de overstap van Kindernevendienst en Tienerdienst 

Thema van de dienst: Het goede leven. 
 
Live èn online kerkdienst 
Vanmorgen de eerste dienst waarin gemeenteleden weer live aanwezig kunnen zijn. De gemeente wordt gevormd 
door leden van Jonge Kerk, die zich daarvoor hebben opgegeven, aangevuld met leden van het Jozefkoor. 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. 
 
Voorgangers: dhr. Daniël Kehanpour en ds. Ron Koopmans 
 
Muziek: Annemargriet Hopman, Marloes Muller en Danee van Eerde  
 
Ouderling: Anne Jan Zwart 
 
Koster: Ramon Troost 
 
AVO team: Jacko Duker (presentatie) en Martin Vrieling (video) 
 
Lezing: Daniël 1 
 
Lied voor de dienst: ’t Is goed om U te ontmoeten (Opw. 507) 
 
Liederen in de dienst: Welkom, Heilige Geest van God (Opw. 391); Hij is verheerlijkt (Opw. 349); Mijn Herder 
(Hemelhoog 11);Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats (Opw. 462); Geest van hierboven (NLB 675); Zegen mij 
(Opw. 710) 
 
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. 
 
Een bloemengroet  
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar Yvonne Oosterhuis-de Wit. 
 
Kinderkerk en oppas 
Kinderen tot 4 jaar zijn welkom in de oppasdienst in de benedenzaal, kinderen van 5 tot en met 12 jaar zijn het 
hele uur welkom bij de Kinderkerk in de bovenzaal. 
 
 
 



 

 

Overstap 
De tieners die vanmorgen de overstap van Kindernevendienst naar Tienerdienst maken zijn: Mathias Bruinsma, 
Thijs Duker, Rosalie Hoekstra, Roelof Jan Noppers en Thijs Wassink. 
 
Volgende week zondag 27 september 
gaat voor ds. Anton Verbeek uit Assen. Hij is voor diverse gemeenteleden een bekende, omdat hij mede-leider is 
van de Ochtendbijbelkring. Voor het bijwonen van deze dienst kunt u zich aanmelden via het 
aanmeldingsformulier dat u vindt op de website. Alles natuurlijk onder voorwaarden, maar daardoor wel corona-
proof. Helaas kunnen we maar een beperkt aantal kerkgangers plaats bieden, rond de 100, maar het is een mooi 
begin. Voor de ins en outs rond het aanmelden en bijwonen verwijzen we u naar het bericht hieronder en naar de 
website van de Jozefkerk, waar u een volledig overzicht vinden kunt. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
dinsdag 20.00 uur: Moderamenvergadering 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 
donderdag 19.00 uur: Kerkenraadsvergadering met moderamen AK 
 
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. Op deze 
manier kunnen we circa 100 belangstellenden welkom heten. 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 gaan de samenzang met een koortje vormgeven en u kunt aangeven of u hierin wilt meezingen. De zangers 
worden op ruime afstand van elkaar aan de kerkstraat kant geplaatst. De overige kerkgangers vieren de dienst in 
stilte met ons mee. Na afloop van de dienst wordt u weer begeleid 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. 
 
Hallo Kinderen van de kindernevendienst  
Nog steeds 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 
staat aan het eind van deze zondagsbrief. Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst 
mee aan de gang. Deze zondag gaat het over:  
Hulpdienst 
David is nu op de vlucht voor Saul. Hij kan niet in het paleis blijven, want hij is zijn leven niet zeker. David 
zoekt hulp. Hij heeft gebrek aan eten en heeft ook geen zwaard. Zo kan hij niet verder. Wie zou hem 
kunnen helpen? Hij vlucht naar de priester Achimelech. Die geeft hem uiteindelijk brood en zelfs een 
zwaard. Het is het zwaard van Goliat. David trekt verder en Achimelech zal ontdekken hoe gevaarlijk het 
helpen van David is geweest. Dan vlucht David voor Saul naar het land van de Filistijnen. Maar ook daar is 
hij niet veilig. David heeft hun held Goliat gedood en draagt nu diens zwaard. Door net te doen of hij gek is, 
kan David ook daar ontsnappen. 
 



 

 

Wandelen voor Vrede 
Donderdagavond 24 september wordt er in het kader van de Vredesweek een wandeling georganiseerd 
door een deel van onze stad. 
We starten om 18 uur bij het NS-station en lopen door het centrum en het Asser Bos naar het monument 
aan het Stadsbroek. Vervolgens gaat de wandeling via de Kazerne en het monument aan de Vaart weer 
terug naar het centrum. Daar drinken we nog een kopje koffie/thee. Tijdens de wandeling (duur ongeveer 
2 uur) zal er op sommige markante punten een korte uitleg worden gegeven, in het kader van het thema 
Vrede verbindt verschil. 
We nodigen iedereen die de vrede een warm hart toedraagt van harte uit om mee te doen. Opgave is niet 
noodzakelijk, wel vindt er registratie van alle deelnemers plaats. 
Dick Vos, diaconaal werker en Bert Altena, stadspredikant 
 
Slaapzakkenactie zoekt Euro’s 
De oproep van “Because We Carry” om slaapzakken te doneren voor de vluchtelingen op het Griekse 
Lesbos had heel snel veel succes. Al voor we de oproep vanuit de kerk stevig konden steunen, zat het 
dichtstbijzijnde inzamelpunt in Ter Aard met 650 stuks aan z’n taks. Dinsdagochtend al werd de locatie 
opgeheven. Woensdagmiddag is het streefgetal van 15.000 slaapzakken op een paar na gehaald. 
Donderdag naar het midden van het land, vrijdag naar Griekenland…  
“Because We Carry” vraagt dus geen slaapzakken meer, maar om de klus voort te zetten is financiële steun 
bijzonder welkom. De slaapzakken moeten vervoerd en de stichting wil nog 15.000 thermomatjes inkopen 
bij een groothandel. Daarnaast deelt ze ter plaatse regelmatig goederen als tassen, bananen en luiers uit.  
Storten kan op NL85TRIO0391073796, t.n.v. Stichting Because We Carry of via 
www.becausewecarry.org/doneren/. Aanbevolen. De Centrale Diaconie van onze kerk ging u reeds voor!   
Dick Vos, diaconaal werker PKA 
 
Orgelvesper met werken van Johann Sebastian Bach 
Zondag 27 september om 16 uur is er een Bach orgelvesper. Er in deze viering zal op het orgel een mooie 
selectie van de werken van Bach klinken. Wietse Meinardi speelt 3 bewerkingen van delen uit cantates, 
delen die oorspronkelijk door orkest en koor gezongen werden maar fraai omgezet zijn naar orgel. 
Daarnaast speelt hij enkele koraalbewerkingen en hij opent en eindigt met de majestueuze Praeludium en 
Fuga in a-klein. 
Liturg is Helene van Noord. Zij zal de lezingen en gebeden verzorgen binnen het thema Voor een tijd een 
plaats van God.  Vanwege de maatregelen m.b.t. corona wordt er in deze vesper niet gezongen. 
Van harte welkom! De toegang is gratis, maar zoals altijd is er wel een uitgangscollecte.  
Aanmelden is verplicht: musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of kijk op www.vredenoord-assen.nl 
  
Afscheidsconcert Blank-orgel Maranathakerk in Assen  
Zaterdag 3 oktober 16 uur trompet en orgel door Piertje Feenstra en Wietse Meinardi.  
De Maranathakerk in Assen wordt afgebroken en het orgel is verkocht. De Orgelkring Assen wil het 
instrument graag nog een keer in het zonnetje zetten en organiseert op 3 oktober om 16 uur een feestelijk 
concert door Wietse Meinardi, orgel en Piertje Feenstra, trompet.  
In het concert komen alle mogelijkheden van het orgel volop aan bod. Er klinken werken van o.a. Stanley, 
Bach, Händel, Delerue, Ronald de Jong en Toon Haagen. 
De toegang is gratis, wel is er een uitgangscollecte.  
Vanwege corona is aanmelden verplicht: orgelkringassen@gmail.com 
 
 
 
 
 



 

 

 


