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Gezamenlijke dienst met VVP Assen 

Thema: Voor de liefhebbers 
 

Voorganger: ds. Klaas Douwes 

Lezingen: 1 Korintiërs 13: 1-13 en ‘uit het antwoord van de Korintiërs’ 

Liederen:  NLB119a ‘Uw woord omvat mijn leven’ vers 1, 2, 3 en 4; NLB 691 ‘De Geest van God waait als een 

wind’ vers 1, 2 en 3; NLB 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ vers 1, 2, 3 en 4; NLB 807 ‘Een mens te 

zijn op aarde’ vers 1, 4, 5 en 6; NLB 974 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’ vers 1, 2 en 3; NLB 
425 ‘Vervuld van uw zegen’ vers 1 

 Muziek: Johan Gerkes, orgel 

Ouderling:  Wim Postma 
Diaken: Gerda Zwama, Jan de Wind 

Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Willemien Hollander (presentatie) en Jacko Duker (video) 

Collecte: 1. Diaconie ; 2. Pastoraat en erediensten; 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 Claudia Ismail 

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Yvonne Oosterhuis 

 David doet wat hij zelf wil. Een koning mag alles en kan alles doen. Hij heeft geld en macht. In 
Nederland wordt de koning goed gecontroleerd, door de regering en door de pers. Als hij iets 

verkeerds doet, is dat snel bekend. In de tijd van David werd een koning nauwelijks 
tegengesproken. Daarom is het belangrijk dat hij zich voorbeeldig gedraagt en zich trouw aan de 

wetten van God en zijn land houdt. David is thuis. Hij vecht niet zelf mee tegen de Ammonieten, 

terwijl dat wel zo hoort. Anderen doen het vuile werk. Hij geniet op zijn dakterras. Hij ziet Batseba 
in haar tuin liggen. Hij vindt haar mooi en wil haar ontmoeten. Dat gebeurt ook. Ze eet mee en 

slaapt bij hem in bed. Dat kan toch niet? Batseba is de vrouw van Uria, die als soldaat voor Israël 
aan het vechten is. En als Batseba zwanger blijkt te zijn, laat hij Uria zulk gevaarlijk werk doen, dat 

hij sterft. Dan kan hij gewoon met Batseba trouwen. David denkt, ik ben de koning, niemand die 
het merkt of niemand er iets van zegt. 

  

Bloemengroet  Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar mevrouw Rita Hoogstraten. 

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is er vanmorgen gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van  

een kop koffie of thee. Dit wordt geschonken in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk.  

Van harte aanbevolen! 

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


 

Volgende week  

zondag 3 september hoopt voor te gaan ds. Gerrit Gardenier.  

Na afloop van de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken. 

Pastoraal 

Wij wensen allen die ziek zijn sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen. 
Geeft u het even door aan uw wijkouderling of wijkcontactpersoon als u verneemt dat er iets is met een 

medegemeentelid?  

U kunt het ook doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 

 

Bedankje 

Beste mensen,  

Wat heb ik  toch prachtige bloemen gekregen, met hele mooie kleuren.  

Wat een verrassing !  

Dankjewel dat jullie aan mij gedacht hebben, ik was er erg blij mee.  

Ingrid Kornelis 

 
Startzondag 4 september  

Op zondag 4 september start het nieuwe kerkseizoen met de startzondag. In de voorgaande zondagsbrieven, in 
het kerkblad en op de website van de Jozefkerk vindt u hierover meer informatie. 

U kunt zich nog tot 1 september opgeven via het opgaveformulier of een e-mail naar  
 startzondag@jozefkerk-assen.nl. Graag doorgeven met hoeveel personen u komt, aan welke activiteit u wilt 
deelnemen (spellen, kaarten maken, fietstocht) en of u deelneemt aan de lunch. 

Wij vragen u als deelnemer aan de startzondag om elk 1 bloem mee te nemen. Dit mag ook een bloem uit eigen 

tuin zijn. Met deze bloemen willen wij boeketten maken die we bij gemeenteleden gaan bezorgen. 
Commissie startzondag. 
 

‘Muziek op 6 klavieren’   -  Musica pro Deo 

Vanmiddag,  28 augustus om 16 uur  geeft Wietse Meinardi zijn jaarlijkse orgelconcert op het Van Vulpen-orgel in 

de Adventskerk in Assen. Dit jaar speelt hij daarnaast ook enkele stukken op het kistorgel en 2 

drukwindharmoniums. In totaal bespeelt hij 6 klavieren! Het concert opent met 2 feestelijke delen uit cantates van 

Johann Sebastian Bach, door Lennart Morée voor orgel bewerkt. Het concert wordt vervolgd met meer muziek 

van Bach op het kistorgel, muziek van Franck en Vierne op orgel en drukwindharmoniums en tot slot speelt Wietse 

de feestelijke Suite Gotique van Leon Boëllman. De indrukwekkende toccata  waarmee deze suite eindigt, is één 

van de bekendste stukken uit de orgelliteratuur.  

Van harte welkom! Zoals altijd is de toegang vrij en stellen we een gift zeer op prijs.  

 

mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl

