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Contactpersoon voor 13 september: Pier Schipper (tel:06-24429685)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 10 september 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

Twaalfde zondag van de zomer
Online kerkdienst
Vanmorgen een online-kerkdienst, uitgezonden vanuit de Jozefkerk. De dienst is te bekijken en te
beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com . Dat laatste verdient de voorkeur.
Voorganger
Ouderling
Koster
Organist
Zang

ds. Ron Koopmans
Ernst Lutgert
Epko Haveman
Johan Gerkes
leden van het Jozefkoor

AVO-team
Cor Kremer (presentatie) en Kevin Meiland (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: Romeinen 12: 9-21; Mattheüs 18: 15-20
Liederen: Gij zijt groot en zeer verheven (Psalm 86: 5 en 7); Klein Gloria (NLB 195); Hij is verheerlijkt
(Hemelhoog 594); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Elkaar bidden wij toe (NLB 974:
3 en 4); Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399); Liefde, eenmaal uitgesproken (NLB
791, beurtzang solo/allen); In Christus is noch west noch oost (NLB 969).
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.
Vrije collecte volgende week zondag
In de dienst van zondag 13 september is de vrije collecte bestemd voor De Voedselbank Hart van
Drenthe, zij voorziet wekelijks ca. 450 huishoudens in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe
en Tynaarlo van voedselpakketten. Op 7 uitgiftepunten in Aa & Hunze, Assen, Midden Drenthe en
Tynaarlo met 10 uitgiftemomenten, kunnen onze klanten wekelijks hun pakketten ophalen. Met meer
dan 130 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld
hebben om eten te kopen. En daar hebben ze uw financiële hulp hard bij nodig.
Meer informatie is te vinden op hun website: https://voedselbankhvd.nl
U kunt op bankrekeningnummer IBAN NL26RABO0107973197 rechtstreeks geld overmaken.
De diaconie.

Een bloemengroet
van de wijkgemeente Jozefkerk gaat vanmorgen naar de heer en mevrouw Gruppen.
Volgende week zondag 13 september vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk.
Voorganger is ds. Ron Koopmans.
Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Vanaf juli 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 zullen we iedere week het thema van de week opnemen 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: David moet vluchten voor Saul
* De teksten en kleurplaat waren nog niet beschikbaar op de site van “vertelhetmaar” bij de verwerking
van deze zondagsbrief.

