
 
 

 

24e jaargang no. 51; 19 september 2021 

Contactpersoon 26 september 2021: Hendrik Terburg (tel. (tel: 0592 269 791) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 23 september 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 

Thema: ‘Geloven op het marktplein.’  
 

Live en online kerkdienst 
De diensten kunnen worden bezocht door een beperkt aantal 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  

 

Voorganger: Ds. Gerco op ’t Hof 

Lezingen: Handelingen 17: 16-34. 
Liederen:  Aanvangslied 139: 2, 3 en 14; Klein Gloria (NLB 195); lied 836: 1; lied 825: 1, 3 en 4;  

lied 825: 6, 7 en 10; slotlied 340b. 
Muziek: Johan Gerkes (orgel) 

Ouderling:  Kees Herder 
Diaken: Imke Zeilstra, Geertje Bolland 
Koster:  Epko Haveman 

AVO-team: Marten Kloeze (presentatie) en Kevin Meiland (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. 

Collecte: 1. Zending Syrië; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
In de kerk vind de collecte plaats bij het uitgaan. Kijkers thuis kunnen bijdragen 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. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Karin Zondervan en Rianne Hoekstra. 

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Jasmijn Beekman. 

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie Syrië 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. 
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. 
Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige dat perspectief 
biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan 
mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig 
terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. 
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en 
duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.  
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent 



 

 

herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in 
Syrië en in het Midden-Oosten. Helpt u mee? 
Diaconale werkgroep ZWO Wim Verschoor. 

Bloemengroet 
De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar de heer P. van der Ploeg.  
Van harte beterschap toegewenst. 

Pastoraal 
Wij wensen al onze zieken beterschap en kracht toe, en de nabijheid van God en mensen. 

Startzondag: ‘Van U is de toekomst’ 
Op zondag 26 september zal de startzondag plaatsvinden. Om 10.00 uur begint de startdienst.  
Het thema is: ‘Van U is de toekomst’. Een aantal tieners zal de overstap maken van de kindernevendienst naar de 
tienerdienst. Aansluitend is er koffiedrinken met wat lekkers.  
Daarna kan iedereen die dat wil aan de slag met een activiteit naar keuze, zoals een stadswandeling, Bijbelquiz, 
muzikale activiteit, fotospeurtocht, creatieve activiteit en nog veel meer. Ook zijn er speciale activiteiten voor de 
kinderen en de tieners.  
Rond 13.00 uur is er een lunch, waarna we deze startzondag met elkaar afsluiten.  
Alle activiteiten vinden in en rond de Jozefkerk plaats.  
Het aanmelden voor de dienst kan op de gebruikelijke wijze. U kunt zich aanmelden voor de activiteiten en de 
lunch via het aanmeldstrookje op de uitnodigingsbrief die in de diensten wordt uitgedeeld.  
Digitaal opgeven kan ook, namelijk via het e-mailadres startzondag@jozefkerk-assen.nl. Aanmelden kan tot en 
met 19 september. We hopen dat u/jij erbij zult zijn! Namens de commissie, Kirsten Martijn (06-18374628). 

Redactieleden zondagsbrief gezocht 
Met een klein team verzorgen we wekelijks de zondagsbrief op basis van aangeleverde kopij.  
Je selecteert en redigeert die, zodat alle essentiële informatie op twee pagina's (in MsWord) past.  
Dit doe je - na een inwerkperiode - geheel zelfstandig, ongeveer eenmaal per maand op de donderdagavond. 
Daarnaast hebben we zo nu en dan redactieoverleg en communiceren we binnen de redactie voornamelijk per  
e-mail. 
Voel je je aangesproken: e-mail naar zbrf@jozefkerk-assen.nl  We zien je reactie met belangstelling tegemoet. 

Oproep kalligrafieschrijver 
Voor het bijhouden van onze dooprol die in de kerk hangt, zijn we op zoek naar iemand die de kunst van het 
kalligraferen beheerst. 
Het zou fijn zijn als we deze traditie voort kunnen zetten zodat de dooprol binnenkort weer compleet is. 
Reactie graag naar scriba@jozefkerk-assen.nl 

Zendingskalenders 
Ook dit jaar kunnen weer zendings(erfgoed) kalenders besteld worden voor 2022.  
De prachtige kleurrijke kalenderbladen hebben dit jaar als onderwerp “Van het duister naar het licht”. 
Ze zijn gemaakt door de Iraanse kunstenares en vluchtelinge Mahboobeh Salem.  
Kosten van de kalender zijn € 7,00 per stuk. 
Opgave kunt u doen bij: 
Daan Kraan: mobiel: 06 - 21 69 09 56 of via email: kraan.daan@gmail.com 
  



 

 

PKA Gezond - Houd elkaar vast! 
In 2020 waren er veel minder inkomsten voor de PKA vanuit collecten, giften en kerkelijke bijdragen van 
gemeenteleden. Dit heeft gezorgd voor nog een extra verlies van € 62.000 ten opzichte van de begroting 2020.  
De exacte cijfers kunt u op de website van de Protestantse Kerk Assen vinden.  
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij 
nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van de PKA gevraagd. Met een extra collecte vragen we leden daarom 
om financiële steun. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.  
Daarom houdt de PKA eind september een extra collecte. Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op 
het Kerkelijk Bureau, ontvangen hiervoor in de week van 27 september een e-mail. Is uw e-mailadres niet bekend 
op het Kerkelijk Bureau, dan ontvangt u in deze week een brief met acceptgiro. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0373 715 730, in de donatieboxen in de 
kerkgebouwen of (vanaf zondag 26 september) via de collectes in de Scipio app. 
Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd.  
Namens het College van Kerkrentmeesters, Erwin Kremer 

De vrije collecte van zondag 26 september 2021 
Is voor stichting Ro-manna. In 1996 rondde Imre Kostza zijn Bijbelschool af en werd jeugdpastor in de Free 
Christian Church in Berettyoujfalu, Hongarije. Daar kwam hij anderhalf jaar later in contact met een Gipsy Church, 
die voor het eerst ontstond in één van de Roma-dorpjes. Het ontstaan van deze kerk was mede vanwege het feit 
dat de Roma buitengesloten zijn van de Roemeens-Hongaarse bevolking in het gebied. De verschillen zijn te groot. 
Hij vertelt hoe hij begonnen is…  
Ro-Manna heeft als doel: vanuit Bijbelse opdracht ‘de naaste liefhebben’ door te voorzien in de nood van Roma in 
noordwest Roemenië middels hulpgoederen in de breedste zin, financiën en geestelijke ondersteuning middels 
toerusting van voorgangers van kerken in het gebied van de Roma. 
Het bestuur van Stichting Ro-Manna vindt dat de inwoners van Romadorpen in noordwest Roemenië toegang 
moeten hebben tot schoon drinkwater, een toilet in huis, een veilig en warm huis, voedsel, warme kleding, wegen 
en onderwijs. En om de kloof in welvaart en levensomstandigheden tussen de Roma en de niet-Roma te 
verkleinen en de spiraal van armoede en uitsluiting waarin veel Roma zich bevinden, te doorbreken. 
Voor meer informatie zie de website: https://ro-manna.com 
U kunt een gift overmaken naar bankrekening nummer: IBAN: NL 14 RABO 0357760441 
T.n.v.  Stichting Ro-manna of via de Scipio app of via de bankrekening van de PKA NL25 RABO 0373 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.  
De diaconie. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 

Middagpauzediensten 
We zijn dankbaar dat de maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus konden worden 
versoepeld.  
Voor de Middagpauzediensten betekent dit dat er maximaal 60 personen in de kerkzaal mogen zijn.  
We moeten nog wel 1,5 meter afstand houden. Het is niet meer nodig om een mondkapje te dragen en er mag 
weer door iedereen die dat wil worden gezongen! De aanwezigen moeten zich nog wel inschrijven bij de ingang.  
Op het moment is het nog niet mogelijk om na afloop samen koffie of thee te drinken en na te praten, maar we 
hopen en bidden dat dit over een poosje ook weer mogelijk is. 
NB. De middagpauzediensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen 
 


