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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk
Vanmorgen een ‘dienst voor alle leeftijden’, door een speciale commissie voorbereid.
Het thema is: Ik ben de beste (en jij lekker niet..)!

Voorganger     : mw. ds. Joanne Greving uit Beilen
Muziek     : Muziekgroep en organist Johan Timmer
Koster        : Betsie Kraan
Ouderlingen     : Bas Guchelaar
Diakenen     : Daan Kraan, Henk Tibben en Rinke van Veen
Lezingen en liederen: volgens liturgieboekje

Oppasdienst     : Stoyanka Kirova-Stankova en Rianne Hoekstra
Kindernevendienst: voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool o.l.v. Claudia Ismaïl.
Bijbeltekst: Marcus 1:14-20. Thema: Waar gaat dit naartoe? Bij het meer van Galilea zijn de 
vissers bezig met hun netten. Dit doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt 
langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te 
volgen.
Collecten  : 1. vrije diaconiecollecte voor Kika en Safe the Children; 2. pastoraat en eredienst;

       uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Yvonne Oosterhuis.

Volgende week zondag 28 januari zijn er twee kerkdiensten:
’s Morgens om 10 uur hoopt voor te gaan kand. John W. Bassie uit Groningen.
’s Avonds om 19 uur is er een Welkomdienst, waarin voorgaat ds. Ron Koopmans. Het thema is: 
‘Hou het simpel’. Muzikale medewerking verlenen het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding 
van Bert Duijst en organist Harm Hoeve. 

Activiteiten in de wijkgemeente:
dinsdag19.30 uur: Gemeenteavond PGA in De Bron
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. L.E. Leeftink)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Johan en Marjolijn
vrijdag 19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Pastoraal Beraad
Het pastoraal beraad, overleg van ouderlingen en pastoraal medewerkers, dat voor a.s. maandag op de 
agenda stond, is verplaatst naar maandag 29 januari, om 19.30 uur in de Jozefkerk.
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