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----------------------------------------------------------------------------------------------------Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk
Deze zondag wordt wel genoemd: ‘Kanazondag’, naar de vaste lezing uit Johannes 2 over de
bruiloft te Kana. Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal.
Voorganger
: ds. Ron Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Ouderlingen : Ans vd Sande en Grietje van Selst
Koster : Epko Haveman
Diakenen
: HenkTibben, Rinke v.Veen, Wim v.Haren, Daan Kraan, Annet Kiers,
Anneke Geertsema, Gerda Zwama
Lezingen
: Jesaja 62: 4-5 en Johannes 2: 1-11
Liederen
: Psalm 34: 1 en 4; Klein Gloria (195); Lied 512: 1 t/m 4; Wij zijn bij U gekomen;
Lied 516 (melodie Psalm 134); Lied 526: 1 en 3; Apostolische Geloofsbelijdenis;
Alles in allen (melodie Lied 536); tijdens het Avondmaal: Lied 273; 791; 793;
378; slotlied: Psalm 107: 3 en 4.
Oppasdienst : Anneke Overwijk
Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Claudia Ismaïl en Karin de Leth.
Thema: Waar komt dit vandaan? Bijbeltekst: Johannes 2:1-11.
De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste wonderteken van
Jezus. Met de kinderen staan we deze zondag stil bij de vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel
dingen kun je verklaren waar het vandaan komt, maar van sommige dingen kun je het niet precies
uitleggen. Dat geldt ook voor wat Jezus doet. Het komt van God, maar wat dat precies betekent??
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Huizing.
Collecten
: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen
Vrije collecte 21 januari: De Diaconie heeft de tienerdienst gevraagd om na te denken over een
goede bestemming van de vrije collecte. En onderstaande doelen zijn het geworden; Nationaal:
Kika - ook nu kanker zo dicht bij kan komen zoals bij kinderen die wij kennen uit de kerk.
Internationaal: Safe the children - om kinderen die in ontwikkelingslanden ook een kans te geven.
Voedselbank: Zondag 21 januari 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 voedsel-bank 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!
Themadienst: op 21 januari gaat ds. Joanne Greving uit Beilen voor in een themadienst voor jong en oud
met als thema: "Ik ben de beste (en jij lekker niet)!" We hebben allemaal talenten en willen graag dingen
goed doen. Misschien willen we zelfs wel de beste zijn in iets. Hoe willen we de beste zijn, en voor wie? En
wat is jouw/uw talent? Laat het zien in de dienst van 21 januari en neem iets mee waarmee je laat zien wat
jouw/uw talent is! Warm aanbevolen voor iedereen, jong en oud, op 21 januari om 10 uur in de Jozefkerk.
Activiteiten in de wijkgemeente:
maandag
19.30 uur: Kerkenraad
dinsdag
20.00 uur: Middenkring, bij Alice en Elwin, Overstoep 6
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F. Folkerts)
vrijdag
19.00 uur: Uitgifteavond Kerkbalans

Regiemeubel: Voor het presenteren van de liederen in de kerk en het maken van de opname voor kerkTV
wordt er in de kerkzaal een regiemeubel geplaatst. Dit meubel komt tussen de meest rechtse twee pilaren
gezien vanaf de Collardslaan-kant. Om het regiemeubel te kunnen plaatsen wordt er een bank verwijderd en
zullen een aantal andere banken worden verplaatst. Dit zal betekenen dat er voor de kerkgangers in de
buurt van dit nieuwe regiemeubel enige wijzigingen zullen plaatsvinden; hiervoor uw begrip gevraagd.
Namens het voorbereidingsteam Audio & Visuele Ondersteuning.
Kerkbalans voor jong en oud. Voor de volwassenen van de Jozefkerk loopt de actie kerkbalans 2018 van
19 januari tot en met 02 februari. Voor de jongeren in onze wijkgemeente is er ook een actie kerkbalans
maar dan van 21 januari tot en met 04 februari 2018. Op 21 januari zullen aan de jongeren bij de ingang
van de kerk, bouwplaten worden uitgereikt. Als je de bouwplaat gemaakt hebt zie je een de vorm van een
kerkgebouw. Dat is een spaarpot. Je ontvangt € 2,-- sponsorgeld. De vraag is om je talenten te gebruiken
en het bedrag van € 2.—tot een leuk bedrag te “laten” verhogen. Op 04 februari mag je de spaarpot weer
inleveren in de kerk en gaan we bekijken wat het eindresultaat geworden is. Dank alvast voor je
medewerking en met vriendelijke groet, Walter Lindenhovius, Douwe de Beer en Willem van de Vrede,
Kerkrentmeesters Jozefkerk.
Gemeenteavond 23 januari 2018 over nieuw beleidsplan: De Algemene Kerkenraad en de
kerkenraden van de wijkgemeenten Vredenoord, De Drieklank en Jozefkerk nodigen u van harte uit voor de
gemeenteavond die zal plaatsvinden op dinsdag 23 januari 2018 in De Bron. Het (concept)beleidsplan 20182022 van de Protestantse Gemeente Assen wordt dan gepresenteerd en toegelicht. De avond begint om
19.30 uur. Vooraf bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een maaltijd, die rond 18.00 uur zal
aanvangen. Inloop vanaf 17.30 uur. Als u aan de maaltijd wilt deelnemen, dan graag aanmelden bij Rikie
Venhuizen tel 346899 arehil@home.nl uiterlijk 16 januari. Het is belangrijk dat het beleidsplan breed
gedragen wordt. Daarom zal er tijdens de gemeenteavond, naast een informatief gedeelte, ook ruimte zijn
om met elkaar van gedachten te wisselen. Wij hopen op uw komst. Het (concept)beleidsplan 2018-2022 ligt
ter inzage op het Kerkelijk Bureau en is geplaatst op de website van de PGA onder “over ons > downloads >
documenten > beleidsplan 2018-2022” Bert Smit scriba AK.
Als de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen we:
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!
Bij de toebereiding van de tafel zingen wij: Alles in allen (melodie Lied 536)
1.Alles in allen zult Gij voor ons zijn.
2.Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,
Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen.
leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken,
Allen die naar U uitzien met verlangen,
hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken,
zult Gij verzadigen met brood en wijn.
hoe Gij voor ons de zonde op U nam.
3.Geef ons uw Geest, want ons geloof is klein.
Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten.
Ons hart omhoog! – vanwaar wij U verwachten:
alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

4.Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn,
allen die door de Geest zich laten leiden,
zij allen zullen zich in U verblijden:
alles in allen zult Gij voor ons zijn.

