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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.

Vanmorgen een gezamenlijke dienst van de Hervormde Wijkgemeente Jozefkerk met Vrijzinnig Assen.
Thema: Wortel schieten
Voorganger ds. K. Douwes uit Amsterdam
Ouderling Bert Prins
Diakenen Daan Kraan, Gerda Zwama en Bernard
Enthoven
Koster
Dennis Bouwmeester
Organist Johan Gerkes
Lezing
Jeremia 17:5-10
Liederen
Lied 280: 1,2,3; Klein Gloria; Lied 280: 6,7; Lied 807: 1,2,3,5; Lied 288 (knd);
Lied 137a: 1,2,3,4; Lied 321: 1,2,3,7; Lied 992: 1,2,3,4; Lied 425
Collecten
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Vrije collecte diaconie 1 september – De diaconie van de Jozefkerk heeft besloten om deze collecte te
bestemmen voor het werk van dr. Frans Senff. Hij was vroeger huisarts hier in Assen en is nu tropenartsvrijwilliger in het Endulen hospitaal in Tanzania. Binnenkort vertrekt hij opnieuw naar Tanzania om medisch
hulp te verlenen aan de arme Maasai bevolking en om te helpen een goed werkend hospitaal op te bouwen.
Er is een chronisch tekort aan gekwalificeerd personeel, medicijnen en middelen. Daarom is hulp broodnodig
om het hospitaal een toekomst te geven. Met uw gift helpt u mee het goede werk van dr Senff voort te zetten. U
kunt uw donatie eventueel ook storten op bankrekeningnummer NL39INGB0001988400 ten name van F.A.
Senff, onder vermelding van Endulen hospital. Van harte aanbevolen.

Oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar en wordt verzorgd door Inge Kuipers en Stoyanka Kirova
Nevendienst voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Tjits Mondria
Bijbeltekst: Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4
Thema: Met Christus gestorven en opgestaan.

Jezus is door God de Vader uit de dood opgewekt en wie in Christus gelooft mag met Hem leven.
Dat is de kern van het christelijk geloof. Een groot geschenk, maar tegelijk een opdracht. Daarom zegt Paulus:
‘volg de weg van Christus Jezus’ (2:6) en ‘streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand
van God’ (3:1). Paulus pleit er niet voor dat christenen wereldvreemde mensen worden die voortdurend met
hun hoofd in de wolken lopen. Nee, hij vraagt dat we gewoon de dagelijkse dingen doen, maar dan verbonden
met onze Heer. God bepaalt de agenda van ons leven. Als je je best doet op school, doe je dat niet alleen voor
een goede baan later, maar ook om verantwoord om te gaan met de talenten die God je gaf.
Het aardse leven krijgt zo een hemelse glans.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar dhr. H. Rijnberg.
Koffiedrinken – Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid tot ontmoeting in de hal en
de zalen aan de achterzijde van de kerk. Daar is koffie, thee en fris. Van harte aanbevolen!
Tien uur! Vanaf volgende week zondag beginnen de morgendiensten in de Jozefkerk weer om 10.00
uur. Dit blijft zo, zolang de r in de maand is.

Middagpauzedienst – Ook as. woensdag 28 augustus is er weer Middagpauzedienst in de Bethelkerk
aan de Groningerstraat. De dienst begint om 12.30 uur en na afloop is er koffie en thee. Voorganger is
de heer G.J. van Enk.
Volgende week zondag 1 september hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. In de dienst wordt de
Heilige Doop. De Schriftlezing is uit Ruth 4, waarmee we de korte prekenserie uit het boekje Ruth
afsluiten. Voor de dienst is er samenzang, en na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken. Een
liturgieboekje is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang. Zoals u hierboven ziet, begint de dienst
om 10.00 uur!
Fietsen vanaf de Jozefkerk – A.s. donderdag 29 augustus is er weer de mogelijkheid een mooie
fietstocht te maken. De start is om 13.30 uur vanaf de Jozefkerk. Met of zonder trapondersteuning:
iedereen kan meedoen! Ook gasten zijn van harte welkom!
Inlichtingen bij de heer Gruppen; tel. 316845.
Laatste zomerorgelconcert op donderdag 29 augustus door Harm Hoeve
op het majestueuze Van Dam Orgel in de Jozefkerk. Aanvang: 20.00 uur; de toegang is € 10,-.
Harm Hoeve speelt onder andere, Johan Bredewout (1959), Fantasie “Komt nu met zang” en Aria en koraal
“Beveel gerust uw wegen.” Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Fuga-gigue”; Krebs Johann Ludwig (17131780), Trio in Es, Adagio en Vivace; Alexandre Guilmant (1837-1911), “Marche Funèbre et Chant Séraphique”
(Dodenmars en Engelenzang). Het concert wordt besloten met een “Koraalfinale” van Harm Hoeve.
Harm Hoeve (geboren 1964) werd geboren in Rouveen, gemeente Staphorst. Via de muziekschool en het
conservatorium in Zwolle werd hij opgeleid tot docerend en uitvoerend musicus. Op 24-jarige leeftijd won hij
de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzer Orgelfestival. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en
buitenland, onder andere in Canada, Amerika, Rusland, Duitsland, Schotland en Frankrijk.
Open huis op 30 augustus 2019 van 19.00 – 21.00 uur: Feestelijke ingebruikname Jozefkerk en Kerkelijk
Bureau – Het afgelopen jaar is de Jozefkerk grondig verbouwd. Het monumentale gebouw uit 1848 is geschikt
gemaakt om de komende decennia te dienen als wijkkerk voor de wijkgemeente Jozefkerk en als stadskerk
voor heel Assen. Het Kerkelijk Bureau heeft een nieuw en compact onderkomen gekregen. Op vrijdag 30
augustus a.s. vindt om 15.00 uur de officiële ingebruikname plaats.
De kerk is meer dan het gebouw
’s Avonds vanaf 19.00 uur wordt OPEN HUIS gehouden. Iedereen is welkom. Naast kennismaking met het
gebouw zullen werkgroepen die actief zijn binnen de Protestantse Kerk Assen zich presenteren om te laten zien
waar de kerk voor staat. “We willen duidelijk maken dat de kerk meer is dan het gebouw,” zegt Thilla Franken,
voorzitter van de Algemene Kerkenraad. “ Als Protestantse Kerk Assen participeren wij in een landelijk
onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit naar mogelijkheden voor zgn. City kerken. Wellicht
dat de Jozefkerk een dergelijke functie kan krijgen. Een prima vooruitzicht voor dit historische gebouw.”
Het Open Huis zal rond 21.00 uur worden afgesloten met een korte viering.
De volgende dienst van Vrijzinnig Assen wordt gehouden op zondag 15 september om 10.30 uur in de
Doopsgezinde kerk, Oranjestraat 13. We houden dan onze startzondag voor het nieuwe seizoen. We vieren ook
dat het ’t A- koortje 12,5 jaar geleden werd opgericht op initiatief van Margriet Kroon. Maarten Groen is nu al
weer jaren de dirigent van het koor, en begeleidt de koorzang op de piano. Tiny van Nimwegen bespeelt het
orgel en Foekje Dijk is de predikant in deze feestelijke dienst.

