
 

 

25e jaargang no. 35; 29 mei 2022 

Contactpersoon 5 juni 2022:  Pier Schipper ( tel. 06-24429685) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 2 juni 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: Een brug over de kloof 

 

Voorganger: ds. Jasper van der Horst 

Lezing: Exodus 23: 9-12 

Fragment uit het Communistisch Manifest, 1848 
Lucas 16: 19-31 

Liederen:  lied 280: 1-4 (De vreugde voert ons naar dit huis); Klein Gloria; lied 677 (Geest uit de hemel 
neergedaald); Wij gaan voor even uit elkaar; lied 691: 1 en 3 (De Geest van God waait als een wind); 

lied 422: 1 en 3 (Laat de woorden die we hoorden) 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Arno A. Visser 
Diaken: Anneke Geertsema, Hennie Kosse 

Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: Kevin Meiland  (presentatie) en Jacko Ducker (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 0-4 jaar, wordt verzorgd door: Frank de Graaf en Mereth de Jong  

Kindernevendienst: Voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Sandra van Haren 
Het verhaal van deze zondag komt uit Handelingen 1:12-26. Het thema is: het team is weer compleet. Petrus zegt  

na Hemelvaart; elf leerlingen is niet genoeg. Er moet een vervanger voor Judas komen. Jezus koos immers twaalf  
mensen. Ze denken er over na en vragen God om raad. 

De bloemen uit de dienst op Hemelvaartsdag zijn gegaan naar de heer Popma. 

Volgende week 5 juni Eerste Pinksterdag  

Voorganger ds. Gerrit Gardenier. 

Activiteiten in de wijkgemeente  

woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. B. Dubbink) 

 

http://www.sca-assen.nl/


Zieken in de gemeente: 

Wij leven van harte mee met onze zieken en wensen hen de nabijheid toe van God en mensen. 

Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 

Meewerken aan activiteiten voor vluchtelingen? 

Om erachter te komen hoe we als PKA de Oekraïners die in Assen verwacht worden het beste tot steun kunnen 

zijn, wil de diaconie om te beginnen een Eat & Greet organiseren – een ontmoeting bij een maaltijd, kort nadat 

deze vluchtelingen gearriveerd zijn. De plannenmakerij vindt inmiddels plaats in kleine kring, maar voor de nadere 

uitwerking zijn straks handjes nodig. Allen die hieraan een bijdrage willen leveren, worden van harte uitgenodigd 

dit al aan te geven. Meer informatie en aanmelding bij Rieëlle Gramsbergen: thuis@zuidzijde.nl.   

 

Iederiene moet ’t ooit leern 
Dreij joen hart 

Kiek ’s naost joe 

Dreij joen hart 

En verbaos joe 

Want joe ben ik neudig 

Net as zunlicht 

Iederiene moet ’t ooit leern 

 

( Daniël Lohues) 

   

 


