
 

 
 

 23e jaargang no.50 ; 9 augustus 2020 
Contactpersoon voor 16 augustus: Hendrik Terburg; (tel. 0592 269 791) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 13 augustus 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 

 
     Achtste 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 ds. Ron Koopmans 
Ouderling René de Vries 
Koster  Josje Zeilstra 
Organist Johan Gerkes 
Zang  leden van het Jozefkoor 
AVO-team Maurice de Leth (presentatie) en Jacko Duker (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: Exechiël 40: 1-6; 42: 15-20; Openbaring 21: 9-27 
 
Thema: Nieuw Jeruzalem 
 
Liederen: Hoe lieflijk, hoe goed (Psalm 84: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); De vreugde voert ons naar dit 
huis (NLB 280: 1 t/m 5); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
(Psalm 122: 1 en 2); Jeruzalem, jij stad door God gebouwd (NLB 750: 1, 2, 4); Lichtstad met uw paarlen 
poorten (ELB 413: 1 en 2); Jeruzalem, mijn vaderstad (NLB 737: 1 t/m 5). 
 
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. 
 
Een bloemengroet 
van de wijkgemeente Jozefkerk gaat vanmorgen naar de heer Poorta (p/a Weierspoort 9) en mevr. Drok-
de Vries, Weierspoort 9. 
 
Volgende week zondag 16 augustus 
vieren we weer een online-dienst vanuit de Jozefkerk. Voorganger is ds. Ron Koopmans. We lezen 
Ezechiël 43: 1-7a en Openbaring 22: 6-21, en sluiten daarmee onze prekenserie uit de boeken Ezechiël en 
Openbaring af. Het thema is: Maranatha, kom Heer Jezus! We vieren op deze zondag het Heilig 
Avondmaal. 
 



 

Kindermoment: (Vertel het maar) Jezus in de storm op het meer. 
Jezus leert ons in Matteüs 14: 22-33 om te kijken naar Hem in de storm van ons leven. 

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:  Kom maar naar Jezus 
In deze geschiedenis horen we de angst van de discipelen. Ze twijfelen aan Gods nabijheid. Heel 
herkenbaar, iedere gelovige twijfelt wel eens. We zijn dankbaar voor Christus en vertrouwen op Hem, 
maar houden dat onder druk niet vol. We denken: zou het allemaal wel waar zijn? Kan ik God op zijn 
woord geloven? De boodschap van deze geschiedenis is een steun in de rug als we het moeilijk hebben. 
Ons geloof groeit als we, net als Petrus, de Here Jezus volgen. Hij roept ons iedere dag om dichtbij Hem 
te blijven. Hij haalt ons dichter naar zich toe: ‘Kom!’. (*De kleurpaat staat op pagina 4) 

Orgelconcert Wietse Meinardi 
Op 23 augustus geeft Wietse Meinardi om 16.00 uur het jaarlijkse orgelconcert in de Adventskerk in de 
serie Musica Pro Deo. We zijn blij dat we weer een live-concert kunnen organiseren met publiek. 
Het orgel is dit jaar ook nog eens 50 jaar oud! Wietse zal monumentale werken spelen van twee van de 
belangrijkste orgelcomponisten uit de geschiedenis: Johann Sebastian Bach en César Franck. Het 
concert krijgt daarnaast een sterk Assens accent: er worden zelden gespeelde composities van drie Asser 
organisten gespeeld: Jo Houwman, Jeljer Vlieg en Wietse Meinardi. Kortom: een boeiend en zeer 
afwisselend programma waar alle facetten van het mooie orgel aan bod komen. 
De prachtige akoestiek zal haar steentje bijdragen. 
 
Om te kunnen doorgaan met Musica pro Deo met minder bezoekers dan normaal hebben wij extra giften 
nodig. Wij stellen een ruime gift in de uitgangscollecte daarom erg op prijs. 
 
I.v.m. corona is reserveren verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar musicaprodeo@vredenoord-
assen.nl of door te bellen naar Inge Meinardi 0592 460618 
Van harte welkom! 
 



 

 


