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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk. 

Vanmorgen vieren we de dienst samen met Vrijzinnig Assen 
 

 

Voorganger  Mw. Foekje Dijk 

Thema van de dienst:  ‘Nu vraag ik je….’ 

Lezing: geloof, hoop en liefde; gedicht van Liselore Gerritsen (uit de bundel ‘Oktoberkind’) 
 

Ouderling  Bert Prins  Diakenen Henk Dassen, Daan Kraan en Bernard Enthoven 

Organist  Johan Gerkes  Koster  Epko Haveman
 

Liederen Intochtslied 121:1; Klein Gloria (Lied 195); Lied 121:4; Lied 850: 1 en 2; Wij zijn bij U 

gekomen; Lied 850: 3 en 4; Lied 790; Lied 791: 1,2 en 4; Slotlied 691. 
Schriftlezing  Job 38: 1 - 38 

 

Collecten  1e: diaconie; 2e: pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen. 

 
De bloemen  gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Harm Engel Mellema, hij 

vierde deze week zijn verjaardag.  

 
Oppasdienst voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia Ismail-

Overwijk 

Nevendienst  voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Tjits Mondria. 
Thema:  Weet jij dat? Bijbeltekst: Job 38: 1 - 38 

God zet Job op zijn plek: met een serie retorische vragen maakt hij duidelijk dat Job 

zichzelf niet op gelijke hoogte met de Eeuwige moet plaatsen. Job moet niet denken 

dat hij alles weet. 
Met de kinderen denken we na over vragen waarop je niet zomaar een antwoord weet. 

 

Koffiedrinken 

Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen 

aan de achterzijde van de kerk. Daar wordt koffie, thee en fris geschonken. Van harte aanbevolen! 
 

Volgende week zondag 1 juli is de Jozefkerk gesloten; dit in verband met de TT. 

 
Op de zondag daarna, 8 juli  

hoopt in de morgendienst voor te gaan ds. Ron Lafeber uit Gorredijk. Na afloop van de dienst is er 

gezamenlijk koffie/thee/frisdrinken.  

 
Middagpauzediensten 

De komende twee woensdagen is er weer een middagpauzedienst in de Bethelkerk. 

Aanvang 12.30 uur. Op 27 juni gaat voor ds. L.E. Leeftink, op 4 juli ds. A. van Harten-Tip. 
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Fietsen 

Op donderdag 28 juni  wordt,  bij goed weer,  gefietst vanaf de Jozefkerk . Start om 13.30 uur. 

De heer Gruppen zorgt voor een mooie route en gasten zijn van harte welkom mee te fietsen! 

Voor  meer informatie is de heer Gruppen te bereiken op tel. 0592-316845. 
 

Nieuw wijkboekje 

Het nieuwe wijkboekje wordt binnenkort gemaakt. Wijzigingen voor het wijkboekje graag melden 
voor 27 juli aan Everlien Bruinsma (wijkboekje@jozefkerk-assen.nl). 

Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het publiceren van gegevens in het 

wijkboekje.  
Hartelijke groet de Kerkenraad. 

 

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 

Met ingang van 1 juli zal het Kerkelijk Bureau alleen op dinsdag- en donderdagmorgen, 
van 9.00 uur tot 12.30 uur, geopend zijn.  

 

 
Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij: 

Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn, 

wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim. 
 

O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan. 

Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam. 

 
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus ging ons voor. 

Zijn messiaanse liefde wijst ons het goede spoor.  
 

 
 

 

 
De volgende dienst van Vrijzinnig Assen is op zondag 17 juli om 10.30 uur in de Dgz. Kerk. 

Dit is een gezamenlijke dienst met de Dgz. Gemeente. 

Voorganger is ds. T. Weidema- Bos, dgz. Predikant in Kortehemmen. 
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