
 

25e jaargang no. 37; 12 juni 2022 

Contactpersoon 19 juni 2021: Anneke Kramer (0592-347993/06 26715993) 
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdag 16 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 

  
Thema: Het gewone leven 

Voorganger: ds. B. Altena 

Lezing: Ruth 3, Mattheus 28: 16-20 

Liederen:  Psalm 8: 1 en 3, Klein Gloria, Kyriegebed, Glorialied 705: 1, 2 en 3, Lied 779: 1 t/m 5,  
Lied 869: 1, 5 en 6, Slotlied 418: 1 t/m 3. 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Hans van Selst 
Diaken: Rielle Gramsbergen, Geertje Bolland, Jan de Wind 
Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Luuk Oosterhuis (presentatie) en Martin Vrieling (video) 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collecte: 1. Werelddiaconaat Kinderfonds Mamas; 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. 

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Mirjam van Wijk en Nienke Gaasbeek  

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Claudia Ismail 
Bijbeltekst: Handelingen 3: 1-10 
De discipelen van Jezus genezen een verlamde man. Op een dag gingen Petrus en Johannes naar 
de tempel. Bij de poort zat een verlamde man te bedelen. De bedelaar keek naar hen in de 
verwachting iets te krijgen. Petrus zei: 'Geld heb ik niet, maar in de naam van Jezus Christus- sta op 
en loop'. 

Bloemengroet 
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Annie Knorren. Wij wensen haar van harte beterschap! 

Zieken in de gemeente 
We leven van harte mee met de zieken en wensen hun alle kracht toe, en nabijheid van God en mensen.  
Een kaartje of even aandacht doet altijd goed. 
Als u behoefte heeft aan (pastoraal) contact kunt u (uiteraard) uw eigen wijkouderling of contactpersoon bellen.  
Of stuurt u even een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl.  
En dat kan ook als u weleens iemand zou willen bezoeken. Daar is dringend behoefte aan. Onder ons zijn een 
aantal ouderen die graag eens even iemand van de kerk zouden zien. Misschien kunt u diegene zijn? 

Bedankt 
Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor de lieve beterschapswensen, kaarten en bloemen die wij 
mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ons verblijf in de Boshof.  
Lieve groeten van Hendrik-Jan en Manna Gruppen 

http://www.sca-assen.nl/
mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl


Activiteiten in de wijkgemeente  
woensdag  13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. A. Brink) 

'Nacht van Gebed' in Assen 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd vanwege hun geloof. Zij vragen keer op keer om ons gebed. 
Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In Assen wordt op 
vrijdagavond 17 juni van 20.00 tot 01.00 uur een gebedsbijeenkomst gehouden in De Kandelaar, Oude Molenstraat 
20. Tijdens deze 'Nacht' komen verhalen voorbij uit onder meer Noord-Korea, Afghanistan, Djibouti en Colombia. 
Uiteraard is het mogelijk een deel van de avond mee te bidden. Schuif gerust aan! 

19 juni is er weer inzameling van voedsel voor de voedselbank 
U kunt denken aan pakjes soep, aardappelpuree uit een pakje, bruine bonen in blik of groente in blik. Macaroni en 
macaronimix, suiker, thee of koffie enz. als het voedsel maar langdurig houdbaar is. Ook tandpasta of 
doucheproducten zijn welkom. Wil of kan u zondagmorgen niet met voedsel komen maar u wil toch wat geven dan 
is een financiële bijdrage ook welkom. 

Alvast bedankt namens de diaconie. 

Vrije collecte:  Werelddiaconaat Kinderfonds Mamas; 
De vrije collecte van zondag 19 juni is bestemd voor het kinderfonds Mamas. Zij steunt de MAMAS van Zuid-Afrika, 
sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf 
structurele dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor nu al meer dan 60.000 kinderen 
in 58 prachtige projecten. 
De wereld bevindt zich in een grote crisis. Vooral de meest kwetsbare kinderen krijgen de hardste klappen. Ook in 
Zuid-Afrika. Door de stijgende prijzen is zelfs een bordje pap onbetaalbaar geworden. De MAMAS zorgen niet alleen 
voor scholing, veiligheid en liefdevolle aandacht, maar leggen ook moestuinen aan bij kwetsbare gezinnen thuis. 
Voor slechts 7 euro geeft u een gezin een eigen moestuin. U kunt op bankrekeningnummer IBAN NL60 INGB 0000 
0466 64 t.n.v. Kinderfonds MAMAS rechtstreeks geld overmaken. 

Van harte aanbevolen! 
De diaconie 

Vakantiegeld samen delen 
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 kerkblad nr.9 en het uitgereikte formulier. 
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. 
Wij rekenen in 2022 weer op uw bijdrage. 

De werkgroep 'Vakantiegeld samen Delen' 


