25e jaargang no. 40; 10 juli 2022
Contactpersoon 17 juli 2022; Anneke Kramer
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 14 juli 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

Thema: Kerk en cultuur
Tekst: Zo vestigen wij onze naam

Voorganger:

dhr. Bernie Wiegman.

Lezingen:

Gen. 11: 1-9

Liederen:

lied 127: 1, 2, 4; lied 223: 1, 2, 3, 4; lied 154b: 1, 4, 5, 8, 10; lied 823: 1, 2, 5; lied 280: 1, 4, 5, 6, 7;

2 Kron. 2: 3-5

Luc. 21: 5-7; 20-22

lied 512: 1, 2, 4, 5, 7; lied 216: 1, 2, 3; slotlied 968: 1, 4, 5
Muziek:

Johan Gerkes, orgel.

Ouderling:
Diaken:
Koster:

Dick Brouwer
Jan de Wind, Geertje Bolland en Anneke Geertsema
Josje Zeilstra

AVO-team:

Willemien Hollander (presentatie) en Martin Vrieling(video)
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.

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.

Oppasdienst: Voor kinderen van 1-4 jaar wordt verzorgd door: Anneke Overwijk en Claudia Ismail
Nevendienst: Voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Sandra van Haren
Het gaat over Handelingen 8:26-40 Thema: Begrijpend lezen
We leren de kinderen dat we de Heilige Geest en andere gelovigen nodig hebben om de
woorden van God te begrijpen.
De bloemen:

Gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Etty Smit

Volgende week zondag 17 juli
vieren wij het Heilig Avondmaal. Voorganger in de dienst is ds. Ron Koopmans. De Schriftlezing is uit 1 Corinthiërs
11 vers 17 en volgende, en het thema luidt: ‘Waardige viering’. Het Jozefkoor zal zingen en er is koffiedrinken na
afloop van de dienst.

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink)
donderdag
10.00 uur: Koffie inloopochtend
vrijdag
15.00 uur: Repetitie Jozefkoor

Koffiedrinken na de dienst.
Per abuis is gemeld dat we vanaf heden iedere zondag na de dienst kunnen napraten met een kopje koffie. Maar
dit is een proef die we per 31 juli gaan opstarten. Dus deze zondag is er helaas nog geen koffiedrinken na de
dienst. Volgende week zullen we wel weer koffie drinken.
Bericht van overlijden
Zoals vorige zondag in de kerkdienst al afgekondigd, is op 26 juni jl. is van ons heengegaan Femmy KuiperKaterberg. Zij is 85 jaar geworden. Ze woonde lange tijd Kymmelhof 9 en de laatste tijd in het Derkshoes in
Westerbork. De begrafenis was op vrijdag 1 juli na een dienst in De Voorhof in Westerbork.
Zieken in de gemeente
Wij wensen allen, die ziek zijn of zorgen hebben, sterkte en moed en de nabijheid van God en mensen. Als u
behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl, of (uiteraard)
uw eigen wijkouderling of contactpersoon.
Koffie-inloopochtend
In de Jozefkerk is er iedere tweede donderdagmorgen van de maand voor ieder die dat wenst gelegenheid voor
ontmoeting. Ook op 14 juli tussen 10.00 uur en 11.30 uur kunt u op ongedwongen wijze bij een kopje koffie even
bijpraten of kennismaken als u nieuw bent in onze wijkgemeente. Iedereen is welkom op deze
donderdagochtenden in de achterzalen van de Jozefkerk.
Voedselbank
17 juli is er weer inzameling van voedsel voor de voedselbank.
U kunt denken aan pakjes soep, aardappelpuree uit een pakje, bruine bonen in blik, of groente in blik.
Macaroni en macaronimix, suiker, thee of koffie enz. als het voedsel maar langdurig houdbaar is.
Ook tandpasta of doucheproducten zijn welkom.
Wil of kan u zondagmorgen niet met voedsel komen maar u wil toch wat geven is een financiële bijdrage ook
welkom. Alvast bedankt namens de diaconie.

Fietsen vanaf de Jozefkerk
We gaan weer fietsen!
Hendrik Jan Gruppen heeft tientallen jaren het fietsen georganiseerd, helaas lukt hem dat niet meer.
We gaan nu fietsen onder leiding van Jan Olijve
Op donderdag 14 juli om 13.30 uur verzamelen bij de Jozefkerk. Iedereen is welkom!

