
 
 

 

24e jaargang no. 37; 30 mei 2021 

Contactpersoon 6 juni 2021: Anneke Kramer (tel: 0592 347 993) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 3 juni 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 

  
Het is vandaag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. 

Ook is het de zondag voor de Vervolgde Kerk. 

Thema: Bidden doen we samen. 
 

Live en online-kerkdienst 
De dienst kan worden bezocht door maximaal dertig kerkgangers. Zie hiervoor de website. De dienst is online te 
bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . Het laatste verdient de voorkeur;  
u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.. 

Voorgangers: ds. Elly Veldman-Potters 
Organist: Johan Gerkes 
Ouderling :  Dick Brouwer 
Diaken : Imke Zeilstra 
Koster :  Josje Zeilstra 
Zang: Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert en Gerda Zwama 
AVO-team : Jacko Duker (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. 

Lezingen: Matteus 18: 18-20 en Handelingen 1: 14 en 2: 42 
Liederen:  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam (Lied 8a: 1,2, 5 en 6); Klein Gloria (NLB 195); Ere zij aan 

God, de Vader (Lied 705: 1 en 4); Wanneer ik zoek naar woorden (Lied 894: 1, 3 en 4); 
Slotlied: Groot is uw trouw, o Heer (Lied 885) 

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. 

  
 Diaconale collecte zondag 30 mei: samen in actie tegen corona. 

 Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar 
gewoon op de grond blijven liggen… De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen 
van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende 
landen en de rest van de wereld zijn de samenwerkende hulporganisaties waaronder Kerk in Actie 
een landelijke actie gestart. Met de actie biedt SHO medische noodhulp aan corona slachtoffers. 
Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen 
laten vaccineren. 

 Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie. 
 U kunt bijdragen door een 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. Corona India 



 

 

 (Gerrit Drogt, College van Diakenen) 

Een bloemengroet 
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevr. Hofma-Steenwijk. 
Geboorte 
Op 17 mei jl. is geboren Nora Naomi, dochter van Bas en Natasja Guchelaar en zusje van Boaz. Van harte 
gelukgewenst! Wij hopen dat Nora zal opgroeien in warme geborgenheid en de liefde van de Here God zal leren 
kennen.  
 
Volgende week zondag 6 juni 
hopen wij in de dienst aan drie pasgeborenen de Heilige Doop te bedienen. Het gaat om Hugo Laurens Meiland, 
Nathaniël Matheo Wubs en Nora Naomi Guchelaar. Voorganger is ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn  
Habakuk 2: 1-4 en Johannes 3: 22-36. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 
 
Middagpauzediensten 
De Middagpauzediensten mogen worden bezocht door maximaal 30 personen. Zij moeten intekenen bij 
binnenkomst. Bij in- en uitgaan van de kerk en de kerkzaal moet een mondkapje worden gedragen. Er is iemand 
aanwezig die de gasten een plaats wijst. Er wordt voorlopig nog niet gezongen, behalve door maximaal vier 
'voorzangers'. Op het moment is het nog niet mogelijk om koffie of thee te drinken na de dienst, maar we hopen 
dat dit over niet al te lange tijd ook weer mogelijk is. We zijn dankbaar dat we op deze manier weer mogen 
samenkomen. NB. De middagpauzediensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen 

Contactpersoon 
Mevr. Manna Gruppen-Askes heeft te kennen gegeven te willen stoppen als contactpersoon in sectie 13, 
Vredeveld. Zij heeft dit werk vele jaren gedaan, voor zover we kunnen nagaan vanaf 2004, en met grote inzet. Wij 
willen haar hartelijk bedanken voor al haar toewijding. We hopen dat er spoedig opvolging komt voor dit 
belangrijke werk in onze wijkgemeente. 
 
  



 

 

De wijkgemeenten van de PKA en de RK Parochie in Assen organiseren elk jaar de actie  
‘Vakantiegeld samen delen’. 
In mei/juni vragen wij weer jullie aandacht voor deze actie. 
Zie voor meer informatie ‘nieuws uit de diaconie’ in het Kerkblad 
Hoe kunt u bijdragen? 
Zonder uw bijdrage kunnen wij niets. Daarom doen wij ook dit jaar een oproep om te geven. 
Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0373 7361 
26 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. Assen inz.’ Vakantiegeld Samen Delen’. Ook kunt u via de Scipio app uw bijdrage 
doneren. 
We rekenen in 2021 weer op uw bijdrage. Alvast dank. 
De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’. 

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 
nemen we iedere week het thema van de week op en de bijbehorende kleurplaat. 
 
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.  
Deze zondag gaat het over: 
 
Niet vergeten door God 
God heeft beloofd Abram en Sarai tot een groot volk te maken. Maar ze hebben nog geen kinderen. Sarai grijpt 
daarom zelf in en helpt God een handje. Ze dwingt Hagar om met Abram een kind te krijgen. De zoon van haar 
slavin geldt immers als haar zoon. 
Als Hagar een kindje verwacht, wordt ze zelfbewuster. Ze geeft Abram iets dat haar meesteres niet kan geven. Dat 
laat ze duidelijk merken. Sarai is boos en vernedert haar. Abram treedt hier niet tegen op. Dan vlucht Hagar, naar 
de woestijn, waarschijnlijk haar dood tegemoet. 
Dan grijpt God in. Hij vergeet Hagar niet. Hij zet haar niet aan de kant, maar beschermt haar. Door zijn engel zoekt 
Hij haar op. Hij stuurt haar terug, maar met een belofte. Ook het leven van haar zoon, Ismaël, past in Gods plan. Hij 
zal zijn als een wilde ezel, die schopt en geschopt wordt. Hagar dankt God en krijgt in de tenten van Abram haar 
zoon. 
 
De kleurplaat staat op de volgende pagina 



 

 

 
 

Genesis 16 


