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Tweede zondag na Trinitatis,  

Vandaag neemt ds. Ron Koopmans afscheid als dienstdoend predikant 

Live en online kerkdienst 
De diensten kunnen worden bezocht door een beperkt aantal kerkgangers. Zie hiervoor de website.  
In de dienst van vanmorgen zijn alleen genodigden aanwezig. 
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. Ron Koopmans 

Lezingen: Jesaja 50: 4-9, 1 Corinthiërs 2: 1-5 en Psalm 139: 5. 
Liederen:  O Here, ons schild van omhoog (Psalm 84: 5 en 6); Klein Gloria (NLB 195); Prijs, mijn ziel, de 

Hemelkoning (Bundel ’38 Gezang 147: 1, 3, 4); De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
(Liedboek ’73 Gezang 487); Als ik het wond’re kruis aanschouw (Bundel ’38 Gezang 48); Christus is 
de ware hoeksteen (Liefste lied van overzee deel 1 nr. 8: 1, 3, 4, 5); Aanschouw ik ’s nachts  
(Psalm 8: 3 en 6); Eén naam is onze hope (Bundel ’38 Gezang 112:1, NLB 968: 4, 5). 

Muziek: Johan Gerkes (orgel) en Friso Valkema (trompet) 
Zang: Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert en Gerda Zwama 

Ouderling :  Rijnder Huizinga 
Diaken : Henk Tibben 
Koster :  Betsie Kraan 

AVO-team : Andre Krale (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. 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. 

Bloemengroet 
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar mevrouw Koeling-Pomper. 

Bij de bloemen. 
Het bloemstuk op de tafel symboliseert de vele jaren dat ds. Koopmans onze dominee is geweest.  
Onderaan de klimop, altijd groen en verzekert ons de eeuwige trouw van God. Daarboven zijn de handen als 
bescherming van God, maar ook de handen van ds. Koopmans die hebben gedoopt, gezegend en zieken gezalfd. 
De vele soorten en kleuren bloemen zeggen dat we een veelkleurige gemeente zijn. De rode roos getuigt van de 
liefde waarmee ds. Koopmans met grote toewijding ons het Woord heeft gebracht in al die jaren! 
Hennie Kosse 



 

 

Diaconale collecte – dorpskerken willen van betekenis zijn 
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende 
ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk 
van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en 
organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/collecte en www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging 
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. Dorpskerken.  
Gerrit Drogt, College van Diakenen 

Volgende week zondag 20 juni 
vieren we de dienst samen met Vrijzinnig Assen. Voorganger is ds. Jasper van der Horst, de nieuwe voorganger van 
Vrijzinnig Assen. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander) 

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 mag door de aanwezigen zachtjes worden gezongen.  
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.  
NB. De middagpauzediensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen 

Na vandaag 
Vanaf morgen, maandag 14 juni as. is ds. Koopmans niet meer beschikbaar voor het werk in de wijkgemeente.  
Het verzoek is om hem daarvoor dan ook niet meer te bellen of te mailen.  
Voor pastorale vragen kunt u terecht bij uw ouderling, diaken of contactpersoon, bij dringende pastorale 
behoeften kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba van de wijkkerkenraad.  
Zij zoeken dan een vervangende predikant. 

Kopij wijkberichten Kerkblad 
Nu we deze dagen afscheid nemen van ds. Ron Koopmans en een periode zal volgen zonder vaste wijkpredikant, 
wil ik hierbij graag nog een extra oproep doen aan alle leden van de gemeente en kerkenraad, nl. om ook via onze 
wijkberichten in het Kerkblad elkaar op de hoogte te blijven houden van het actuele nieuws. Het redactieadres is: 
wijkberichten@jozefkerk-assen.nl. U vindt de gegevens ook in het colofon boven onze wijkberichten in het 
Kerkblad. Van harte aanbevolen! 
Ds. Koopmans wil ik hartelijk danken voor de bijzonder fijne samenwerking deze jaren, en hem Zegen toewensen 
voor de tijd die voor hem ligt! We hopen hem als gemeentelid nog lang in ons midden te mogen hebben! 
Liesbeth Stokking, wijkredactie Kerkblad   

Solidariteitskas 
In de week van 21 tot 25 juni gaat de actie voor de Solidariteitskas weer van start.  
Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar 
ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.  
Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau, ontvangen in deze week een e-mail 



 

 

met een link en een inlogcode om de bijdrage voor de Solidariteitskas via iDEAL over te maken.  
Het Kerkelijk Bureau heeft hier minder werk van en het scheelt in de kosten. 
Als op het Kerkelijk Bureau geen e-mailadres van u bekend is, ontvangt u in de loop van de maand juni een 
acceptgiro.  
U kunt uw bijdrage voor de Solidariteitskas ook overmaken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0373 715 714. 
Medewerkers Kerkelijk Bureau 
 

Musica pro Deo in de Adventskerk  zondag 20 juni 16:00 uur 
met trompettist Friso Valkema, organist Wietse Meinardi, een mannenkwartet uit Vredenoord en voorganger ds. 
Helene van Noord. 
De vesper van 20 juni begint en besluit met prachtige muziek van de overkant van de zee, van de Engelse 
componist Henry Purcell voor orgel en trompet. 
Verder spelen Friso en Wietse de koralen “Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (BWV 93/1) en “Was Gott tut, das 
ist wohlgetan“ (Sinfonia BWV 75/8). Ze spelen deze bekende liederen klinken in bewerkingen voor orgel en 
trompet. 
Het thema van de dienst is “Ruwe stormen mogen woeden”. Een mannenkwartet met zangers Joost Toussaint, 
Kees Richters, Dick Dijk en Henk Horlings neemt in de vesper de zang voor zijn rekening. 
U bent van harte welkom bij deze dienst. Aanmelden via mail: musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of telefonisch 
bij Inge Meinardi 0592 460618 
Er is een uitgangscollecte die we van harte bij u aanbevelen. 
www.vredenoord-assen.nl 

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: 

Echt blij 
Als mensen vrolijk kijken en blijde woorden uitspreken geeft dat een fijne sfeer. Ze zijn gelukkig, hebben zin om 
feest te vieren. Ook andere mensen die hen zien en horen worden vrolijk. De ene mens is wat makkelijker blij dan 
een ander, omdat de een zwaarder aan moeilijkheden tilt dan de ander. 
Abraham en Sara krijgen bezoek van drie mannen. Zij zeggen dat God hen nu echt blij gaat maken. Binnen een jaar 
zullen ze een zoon ontvangen. Het gaat nu gebeuren. Sara lacht vol twijfel, als ze dit hoort. Ook Abraham zegt, dat 
het niet meer kan. Als de jongen wordt geboren noemen ze hem Isaak. Dat betekent: hij die lacht. Wat zijn ze blij 
en gelukkig met Isaak. 
Wat een prachtig geschenk van God. Je kunt Hem inderdaad vertrouwen. Hij doet wat Hij zegt. 
De kleurplaat vind je op de volgende pagina.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genesis 18:1-15 


