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----------------------------------------------------------------------------------------------------Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk
Vanmorgen de eerste dienst van ‘Jonge Kerk’, voorbereid door een commissie van jongere
gemeenteleden (50-min). Thema van de dienst is: Dankbaarheid.
In de dienst wordt de Doop bediend aan Fleur Elisabeth Kloeze.
Voorganger
: ds. Ron Koopmans
Muziek
: Muziekgroep, pianist Johan Timmer, organist Johan Gerkes
Koster
: Epko Haveman
Ouderling
: Gerda Taberima
Diakenen
: Gerda Zwama, Anneke Geertsema en Hennie Kosse
Lezingen
: Psalm 103: 1-8; Filippenzen 4: 4-7
Liederen voor de dienst: Prijs de Heer met blijde galmen; Hoe groot zijt Gij
Liederen in de dienst : Psalm 95: 1, 2; Lied 218; Heer, ik prijs uw grote Naam;
Hier in uw heiligdom; Lied 348: 1, 6, 7, 9; Wij gaan voor even uit
elkaar; Tienduizend redenen.
Oppasdienst : Mirjam van Wijk en Veronie Veldkamp
Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Claudia Ismaïl en Karin de Leth.
Bijbeltekst: Marcus 1:40-45. Thema: Niet meer eenzaam.
Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder
mag vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn isolement.
Hij bazuint het overal rond, aan iedereen die het maar horen wil.
Collecten

: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Kuizenga-Bakker.
Koffiedrinken
Vanmorgen drinken we na afloop van de dienst koffie/thee/fris in de kerkzaal!
Jonge Kerk
De dienst van vanmorgen is ontstaan vanuit de eerste bijeenkomst van ‘Jonge Kerk’,
gemeenteleden van 50 jaar en jonger, in november jl. Een wens was onder meer: diensten met
een wat meer ontspannen sfeer, medewerking van (jonge) gemeenteleden in de dienst,
modernere liederen (oa. Opwekking) en een thema. In drie diensten dit voorjaar proberen we dit
uit; de andere diensten dit voorjaar zijn op 11 maart en 8 april. De bedoeling is te komen tot
ongeveer vijf of zes van deze ‘themadiensten’ per jaar. We willen graag de hele gemeente
bereiken met deze diensten, oud en jong. Maar we noemen het: ‘Jonge Kerk’!

Schrijf jij ook? Deze zondag houdt Amnesty International weer een schrijfactie, ditmaal voor
India en Egypte. Bij de uitgang Collardslaan kun je na afloop van de dienst brieven meenemen,
met een toelichting. Meer achtergrondinformatie is te vinden in het Kerkblad.
Liever aan acties meedoen per e-mail of sms? Meld je dan aan op amnesty.nl/kom-inactie/aanmelden-actienetwerken. Laat van je horen! Namens Amnesty, Marian Nuis.
Vanavond Zangdienst; Vanavond om 19 uur is er in de Jozefkerk een Zangdienst, met als
voorganger mw. ds. Anita Akkerman. Het koor ‘Resin’ uit Hooghalen onder leiding van Marianne
Bakker verleent medewerking aan de dienst. Thema van de dienst is: Olie voor onderweg.
Volgende week zondag 18 februari is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
De lezingen zijn Genesis 3: 1-9 en Mattheüs 4: 1-11. Voorganger is ds. Ron Koopmans en het
Jozefkoor werkt mee aan de dienst. Voor de dienst is er voedselbank-inzameling, tijdens de dienst
is er Tienerdienst, en na afloop drinken we koffie/thee/fris.
Voedselbank; Zondag 18 februari vindt er weer inzameling van goederen voor de voedselbank
plaats in de Jozefkerk. Elke 3de zondag van de maand zamelen we goederen in voor de
voedselbank in Assen. In de hal van de kerk en bij de hoofdingang zijn vrijwilligers aanwezig aan
wie de goederen kunnen worden afgegeven. Suggesties voor etenswaren zijn: groente/fruit uit
blik, brinta/ontbijtgranen, rijst, macaroni, koffie, thee, ontbijtkoek, evergreen. Ook zeep en
tandpasta zijn goederen die nodig zijn.
Liever niet met boodschappen sjouwen? U kunt ook een financiële gift geven!
Activiteiten in de wijkgemeente:
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F. Folkerts)
donderdag
19.30 uur: Leeskring
Vrijwilligers gevraagd; Ds. Elly Veldman houdt dit jaar 5 (waarvan 4 avondmaals-) vieringen in
"De Wijde Blik", vooral voor de mensen van de PG afdeling. Voor het halen en brengen van de
mensen is een groep van ongeveer 5 vrijwilligers nodig die alle 5 keer aanwezig is.
Dit om hier bekend te raken. De data zijn: Goede Vrijdag 30 maart: om 15 uur. De zondagen 27
mei, 19 augustus, 7 oktober, 16 december: om 10 uur. Opgave voor dit stukje "gemeente zijn" bij
Ds. Elly Veldman. email : ellyveldman@kpnmail.nl, Tel: 0593-565259
Als de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht;
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal!

