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Contactpersoon 12 juni 2022: Geertje Bolland 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 9 juni 18:00 uur 
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Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl 

‘Feest van de Geest’ 

Voorganger: ds. Gerrit Gardenier. 

Lezing: De profeten: Joël: 3; Handelingen der apostelen: 2: 1-4; 2: 14-21; 2: 22-38 
Liederen:  Heer, ik geef mijn hart aan U (koor); Psalm 8 (koor); Psalm 68: 7,9; Lied 280 (De vreugde voert ons 

naar dit huis); Tussentijds 9: 1, 2, 4 (Door het jaar); Tussentijds 9: 18, 19, 20 (Pinksteren); Lied 871 
(Jezus zal heersen waar de zon); Wij gaan voor even uit elkaar; Lied 678: 1, 2, 4, 5, 8, 9 (Vrees niet, gij 
land, verheugt u …); Waai met uw Geest, Heer (koor); Onze Heer heeft alle macht (koor); Lied 825: 
4, 7 (De wereld is van Hem vervuld); Omdat ik geloof (koor); Talenten (koor); Gezang 251 (LvdK. 
1973) (De wereld is gewonnen); Lied 700 (Als de wind die waait met vlagen) 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:   
Diaken: Luuk Oosterhuis, Daan Kraan, Gerda Zwama 
Koster:  Ramon Troost 

AVO-team: Martin Vrieling (presentatie) en Allard Kuipers(video) 

Collecte: 1. Kerk in Actie (Pinksteren) Zuid-Afrika; 2. Pastoraat en erediensten; 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. 

 Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in 
armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke 
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. 
De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere 
landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud 
gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de 
leefomstandigheden optreedt. Lees meer op: kerkinactie.nl/bijbelsboeren 

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Paula Kraan en Esmée Bouwmeester 

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Yvonne Oosterhuis 
 Bijbeltekst: Handelingen 2: 1-40  Thema: De Heilige Geest vervult de discipelen 

Vandaag krijgen we een cadeau. We kunnen het cadeau niet zien en vastpakken, maar het is er wel 
en het is heel kostbaar. Je mag er God voor bedanken, want Hij geeft het jou. Ja maar, als je het 
niet kunt zien, heb je er dan wel iets aan? Kun je er wel blij en gelukkig mee zijn? Hoe weet je wat 
het is? In het Pinksterverhaal krijgen we een paar aanwijzingen. Het voelt als de wind. Het maakt 
zelfs het geluid van de wind, maar is het niet! Het maakt je vurig en warm, toch verbrand je er niet 
door. Gods Geest is heerlijk, omdat je daarin Gods liefde voelt. Tegelijk is Gods Geest ook 
ongrijpbaar, omdat God die geeft en jou meeneemt, verandert en kracht geeft voor wat Hij wil 
laten gebeuren. Gods Geest ontvangen is geheimzinnig spannend! 

De bloemen: Vandaag gaan de bloemen uit de Pinksterdienst naar mevrouw B. Assen-Kannegieter. 
We wensen haar van harte beterschap! 

  

http://www.sca-assen.nl/


Volgende week zondag 12 juni 
Zijn er twee diensten, beide geleid door ds. Bert Altena: de reguliere zondagochtenddienst om 10:00 uur en om 
11:45 uur: Zin in Zondag 

Zieken in de gemeente 
Wij wensen allen, ook hen die ziek zijn en niet hier genoemd, sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen. 

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl, of 
(uiteraard) uw eigen wijkouderling of contactpersoon. 

Jozefkoor-repetitie 
Op vrijdag 10 juni aanstaande hopen we weer een repetitie te houden van het Jozefkoor. We komen 
samen ’s middags van 15 tot 16 uur, en zingen dan in de kerkzaal van de Jozefkerk. Halverwege de repetitie 
drinken we even koffie of thee. Nieuwe zangers of mensen die een keertje mee willen zingen zijn ook van harte 
welkom. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
Woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander) 
Vrijdag 15.00 uur:  Repetitie Jozefkoor 
 


