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Contactpersoon 9 mei 2021: Paula de Jong (tel: 06 17 11 10 70)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 6 mei 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 de vijfde zondag van Pasen
‘Cantate’, ‘Zingt’
Thema van de dienst: ‘Blijf in Mij’
Alleen online kerkdienst
In verband met de voortdurende corona-dreiging houden we alleen online-diensten, zonder de aanwezigheid van
kerkgangers.
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:
Organist:
Ouderling :
Diaken:
Lector:
Zang:
Koster :

ds. Ron Koopmans
Johan Gerkes
Rijnder Huizinga
Anneke Geertsema
Annet Kiers
Dick Brouwer en Henk Jan Lutgert
Dennis Bouwmeester

AVO-team :

Kevin Meiland (presentatie) en Allard Kuipers (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:
Liederen:

Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8
God, hoe graag (melodie Psalm 42); Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 284); Zing nu de
Heer, stem allen in (NLB 654: 1 en 6); De Heer is God en niemand meer (Bundel ’38 Gezang 138: 1 en
4); Laat m’ in U blijven (Liedboek ’73 Gezang 78); Zing voor de Heer een nieuw gezang (NLB 655);
Wilhelmus van Nassouwe (NLB 708: 1, 6, 14).

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 heer Poorta.
Volgende week zondag 9 mei
is het zondag ‘Rogate’, Bidt!. We vieren dan een gezamenlijke dienst van de drie wijkgemeenten. Voorgangers zijn
ds. Bert Altena, ds. Elly Veldman-Potters en ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Jesaja 45: 15-19 en Johannes 15:
9-17.
Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
Met ingang van as. woensdag 5 mei mogen de Middagpauzediensten weer 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
Fairtradeweek 2021, 8 - 16 mei
Om nu alvast in de agenda te zetten: Fairtradeweek 2021, van 8 t/m 16 mei a.s.
Meer hierover in de volgende zondagsbrief.
Namens de werkgroep WE&G / Fairtrade, Aat Koen

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:
Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd
Meer informatie en de kleurplaat waren nog niet beschikbaar op het moment dat deze Zondagsbrief werd
samengesteld.

