
                                  Zondagsbrief Jozefkerk - Assen  
                                             21e jaargang, nr.26; 04 maart 2018
             Contactpersoon 11 maart 2018: Anneke Kramer tel.247993
                                                     E-mail: zbrf@jozefkerk-assen.nl

                              Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur.

________________________________________________________________
             www.jozefkerk-assen.nl | stichting sociaal & culturele activiteiten Jozefkerk  | 
                                       info@sca-assen.nl   | www.sca-assen.nl
___________________________________________________________________________

        Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk!

Het is de derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag ‘Oculi’, naar Psalm 25 vers 15: ‘mijn 
ogen zijn op de Heer gericht’.

Voorganger   ds. Wilbert L. Dekker uit Kampen.
Ouderling      Ernst Lutgert. 
Diakenen       Anneke Geertsema, Henny Kosse en Gerda Zwama.
Organist        Annemargriet Duursema- Hopman. 
Koster            Dennis Bouwmeester.

Lezingen       Jesaja 55: 6 – 11. Matteus 13: 44 – 52.
Liederen       Psalm 95: 1 en 3; Klein Gloria; Lied 938; Lied 310; Wij zijn bij U       
                     gekomen; Lied 837: 1 en 4; Lied: 870: 1, 4, 5, 6, 7. Lied: 575: 1 en 6.

Collecten      1. 40 dagenactie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.   
De collecte vandaag in het kader van de 40dagentijd, staat in het teken van "Sterke 
vrouwen op Papoea."  Het hervormingscentrum P3W ondersteunt de vrouwen op Papoea bij 
hun ontwikkeling op velerlei gebieden. Zo kunnen die vrouwen voor nu en voor later zich 
ontwikkelen en hun taken in de samenleving beter invullen. Met uw gaven kunnen de vrouwen
nog beter voorbereid de toekomst tegemoet treden. Namens ZWO Assen, Daan Kraan.

Tienerdienst vanmorgen is er ook Tienerdienst in de bovenzaal; jongeren van 12 t/m 15 jaar
zijn daar van harte welkom. Thema van de tienerdienst: Jozefs carrière in Egypte.
Oppas voor kinderen van 0 – 4 jaar. Leiding: Oene Overwijk en Stoyanka Kirova- Stankova.
Kindernevendienst: voor kinderen van basisschool  Karin de Leth
Bijbeltekst: Johannes 2:13-22 Thema: Bij mij kun je thuis zijn.
God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis 
waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door 
handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op de plek waar mensen thuis komen 
bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en 
geld op de grond.

Volgende week zondag 11 maart
is het de vierde zondag in de Veertigdagentijd. We vieren de tweede dienst van ‘Jonge 
Kerk’ met een wat ontspannen liturgie, liederen uit Liedboek en Opwekking, 
begeleiding door orgel én combo, medewerking van (jonge) mensen in de dienst. Het 
thema luidt: wat betekent het Kruis voor ons? De lezingen zijn Mattheüs 23: 33-46 en 
Johannes 19: 25-30. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Na afloop van de dienst 
drinken we weer koffie, thee of fris in de kerkzaal. We hopen dat weer velen aanwezig 
zullen zijn, jong en oud, want het is een dienst voor samen. Een liturgieboekje met alle
teksten zal worden uitgereikt.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Rispens.
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Koffiedrinken vanmorgen drinken we na afloop van de dienst koffie/thee/fris in de hal en de
zalen aan de achterzijde van de kerk. Een mooie gelegenheid tot verdere ontmoeting!

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Moderamen
dinsdag 19.30 uur: Diaconie
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg)
woensdag 19.45 uur: Diaconale avond PGA in De Bron
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloopochtend
vrijdag 19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Adreswijziging 
Ook zijn verhuisd de heer en mevr. (Henk en Oekie) Westerhof. Van harte alle goeds in de 
nieuwe woonomgeving toegewenst!

Sjoelochtend het fietsseizoen is nog niet aangebroken maar we willen elkaar graag 
ontmoeten tijdens een ochtend sjoelen. Wilt u 15 maart meedoen kom dan om 9.30 uur naar 
de Jozefkerk. We nodigen nadrukkelijk gasten en andere belangstellenden van harte uit. 
Neemt u ook een klein prijsje mee. Het beloofd weer een gezellige ochtend te worden. 
Aanmelden niet nodig; meer informatie bij de heer Gruppen (316845) 

Opening Mooi Verhaal in VVV-Assen Zaterdag 10 maart opent commissaris van de koning
Jetta Klijnsma het Kerkelijk Informatie Punt Mooi Verhaal in de VVV-Assen aan de Markstraat. 
Na drie succesvolle edities van de kerkelijke popupwinkel betekent dit een doorstart. In de 
VVV krijgen we als Protestantse gemeente een eigen plek, een koffiecorner voor ontmoeting 
en gesprek, ruimte voor verkoop van producten en voor het houden van meetings en andere 
kleinschalige activiteiten. Tevens is het een werkplek voor de stadspredikant, die op 
vrijdagmiddagen aanwezig is voor het publiek. Een nieuwe vorm van kerkelijke presentie in 
onze stad. Iedereen is welkom bij de opening, vanaf 14 uur. Bert Altena, stadspredikant 
namens de PGA.

Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn,
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan.
Wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam.
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor.
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor. 


