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GO E DE MO RGE N, HARTE LIJ K  WE LKO M IN DE  JO ZE FKERK! 
Vanmorgen vieren wij het Heilig Avondmaal. 

 
Voorganger:   ds. Ron Koopmans 
Ouderling:   Hans van Selst en Grietje van Selst 
Diakenen:  Henk Tibben, Wim van Haren, Daan Kraan, Rinke van Veen, Annet Kiers, 

Anneke Geertsema, Hennie Kosse. Koster: Dennis Bouwmeester 
Muziek:   organist Johan Gerkes en het Jozefkoor  
Lezingen:   Lucas 24: 13-35 
Liederen:  Psalm 87: 1 en 2; Klein Gloria (Lied 195); Lied 302: 1 en 4; Wij zijn bij U 

gekomen; Lied 139b; Lied 646 (met Jozefkoor); Apostolische 
Geloofsbelijdenis (Lied 340b); Christus Heilig Godslam (Bundel ’38 Gezang 
37); Lied 389 (melodie Lied 670); Tijdens Avondmaal: Lied 381; Lied 634; Lied 
672: 1, 2, 5, 7; Lied 687. Slotlied: Lied 1014 (met Jozefkoor). 
 

Collecten:   1. werelddiaconaat; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Bisschop. 
Oppasdienst: voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar, door Paula Kraan en Veronie Veldkamp. 
 
Kindernevendienst 10 juni 2018 door Karin de Leth en Johan Kuipers 
Bijbeltekst:   Job 2   Thema:   Wat moet je zeggen? 
Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken. Ze gaan naast hem zitten en zeggen 
niks. Zeven dagen lang houden ze hun mond. Soms valt er niets te zeggen. Maar juist dan moet je 
naar iemand toegaan. Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat iemand meeleeft.  
 
Volgende week zondag 17 juni hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. Lezing: 1 Kronieken 16. 
Tijdens de dienst is er Tienerdienst in de bovenzaal, en na afloop drinken we koffie in de kerkzaal. 
 
Activiteiten in de wijkgemeente 
maandag 19.30 uur: Kerkenraad 
woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloopochtend 
vrijdag  19.00 uur: Vrijdagavondclub 
vrijdag  19.30 uur: Jozefkoor, laatste repetitie voor de zomer 
 
Diaconiecollecte 17 juni 
De vrije collecte van volgende week zondag wil de diaconie graag aan hulp aan de Rohingyas 
besteden. Al 700.000 Rohingyas zijn gevlucht van Myanmar naar Bangladesh en zitten daar nu in 
kampen onder mensonterende omstandigheden. De goede doelen organisatie Tear werkt samen met 
(lokale) kerken, Dorcas en de organisatie Redt een kind. Tear zorgt met name voor sanitaire 
voorzieningen in de kampen (maken en schoonmaken van latrines). Goede sanitaire voorzieningen 
zijn essentieel, er is al een difterie uitbraak geweest waar 3000 mensen ziek van zijn geworden. Op 
de website Tear.nl onder het menu wij/noodhulp vindt u meer informatie. Wij danken u al vast voor 
uw bijdrage. De wijkdiaconie 



 
Vakantietas 
Vorige week de aankondiging van de aktie vakantietas voor de kinderen van ouders die zijn 
aangewezen op de voedselbank. Vandaag en volgende week zondag kunt u hieraan financieel 
bijdragen. In de hal van de kerk staat een gekleurde tas met een sponsorlijst van artikelen. Uiteraard 
is elke gift welkom! Hartelijk dank, namens de diaconie. Voorbereidingsgroep Anita de Waard, Wim 
Verschoor en Wim Staal, c.vandiakenen@telfort.nl , 0623227154 

Verbouwing Jozefkerkcomplex 
Zoals u weet wordt o.a. het kerkelijk bureau aan het einde van dit jaar in de Jozefkerk gevestigd. 
Daartoe beginnen op maandag 11-06-2018 de werkzaamheden. We proberen zoveel mogelijk de 
hinder en beperkingen, die dat met zich brengt op te lossen. Aan de kant van de Collardslaan staat 
een rieten mand met daarin gevonden voorwerpen. Voorts staan er zowel aan de Collardslaan zijde 
als ook aan de Kerkpleinkant paraplu’s. Als u eigenaar bent van een paraplu of gevonden voorwerp 
wilt u die dan uiterlijk 17-06-2018 meenemen? De dan nog aanwezige voorwerpen zullen we naar de 
inbrengwinkel brengen. Bij voorbaat dank, De kerkrentmeesters van de Jozefkerk.    
 
Fietsen vanaf de Jozefkerk 
Op donderdag 14 juni ’18 organiseert dhr. Hendrik Gruppen weer een mooie fietstocht! Bij goed 
weer vertrek vanaf 13.30 uur bij de Jozefkerk. Informatie en aanmelding: dhr. Gruppen 0592-316845.  

Evensong met het Roder Jongenskoor: zondag 17 juni 16 uur Adventskerk  Assen 
Op 17 juni zingt het beroemde Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies een Evensong in de 
Adventskerk te Assen. In een Evensong wordt altijd weinig gesproken en des te meer gezongen. De 
aanwezigen worden ook van harte uitgenodigd mee te zingen. Organist Sander van den Houten zal 
zowel het koor als de samenzang begeleiden. De toegang is gratis, we bevelen de uitgangscollecte 
warm aan zodat we Musica pro Deo kunnen blijven organiseren.  

Gezocht: nog één of twee teamleden  voor het maken van de zondagsbrief!  
We zijn al erg blij met ons nieuwe teamlid voor de zondagsbrief n.a.v. onze oproep 27 mei jl. Maar 
door verschuivingen in activiteiten zoeken we nog één of (bij voorkeur) twee nieuwe teamleden. Wil 
je ook ons team komen versterken of wil je meer informatie? Mail dan naar:  
zbrf@jozefkerk-assen.nl 
 
Eerdere informatie  t.a.v. het maken van de zondagsbrief: De zondagsbrief wordt elke week 
voorafgaand aan de kerkdienst uitgedeeld en bevat veel informatie over de kerkdienst, activiteiten in 
de wijkgemeente en het wel en wee van gemeenteleden. De zondagsbrief wordt door een 
enthousiast team elke donderdagavond klaar gemaakt zodat deze vrijdagochtend vroeg afgedrukt 
kan worden. Als we met het team op volle sterkte zijn dan vragen wij van jou één keer per 4 of 5 
weken (meestal maximaal ;) 2 uur inzet om alle (kant en klaar) aangeleverde tekst op de brief te 
plaatsen. Natuurlijk zullen we jou de eerste paar keer helpen met het klaarmaken; het zou fijn zijn als 
je op korte termijn al beschikbaar bent! 


