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Goedemorgen hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Muziek
Koster

ds. Ron Koopmans.
René de Vries.
Gerda Zwama, Henk Tibben en Rinke van Veen.
Organist Johan Gerkes en het Jozefkoor.
Epko Haveman.

Lezingen

Jesaja 61:10 – 62:3; Lucas 2: 33-40.

Liederen

Psalm 93; Klein Gloria (195); Lied 471 (met Jozefkoor); Wij zijn bij U gekomen;
Lied 159a; Lied 494; Lied 505 (met Jozefkoor); Lied 487: 2 en 3.

Collecten
De bloemen
Oppasdienst

1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.
gaan met een groet van de gemeente naar de heer Van der Molen.
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Leiding: Caia Veldkamp.

Nevendienst
voor kinderen van de basisschool. Leiding: Claudia Ismail.
Thema kan het nog? Bijbeltekst: Lucas: 2 : 22 – 40.
Bij de tempel ontmoeten we Simeon en Hanna. Op deze dag verandert
alles voor ze. Ze zien Jozef en Maria met het kindje Jezus en ze weten meteen: Door
dit kind is de wereld veranderd.
Vanavond Oudejaarsavonddienst
Vanavond om 19.30 uur houden wij de Oudejaarsavonddienst. Lezingen zijn Openbaring 22: 1221 en Genesis 1: 1-5. Voorganger is ds. Ron Koopmans.
Volgende week zondag 7 januari
de eerste zondag van het nieuwe jaar 2018, is de zondag na Driekoningen. We vieren ‘Epifanie’,
de verschijning van de Heer. In de dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Madeleine Feline
Isadore van den Akker uit Bovensmilde. Ook verwelkomen we dhr. Douwe de Beer als nieuwe
kerkrentmeester. De lezingen zijn Jesaja 60: 1-6 en Mattheüs 2: 1-12 over de wijzen uit het
oosten. Voorganger is ds. Ron Koopmans. Er is samenzang voor de dienst, het Jozefkoor zingt en
na afloop is er gelegenheid elkaar een gezegend nieuw jaar te wensen onder het genot van
koffie, thee of fris.

Activiteiten
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

in de wijkgemeente
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
10.00 uur: Ochtendbijbelkring
19.30 uur: Sing In
16.30 uur: Nieuwjaarsreceptie Prot. Gem. Assen in de Pop Up winkel

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!
Nieuwjaar
Eén ding staat stralend overeind:
God houdt de touwtjes in Zijn handen;
Hij voert ons door de wereldbranden
naar ’t lichtend, het oneindig eind.
Hij heeft met liefde ons omheind
toen Hij Zijn Zoon ons gaf in handen,
(wij zagen Gods licht in hem branden,
maar ‘donker had ons zicht verkleind,)
En, enkel met onszelf begaan
vechten wij tegen vrees en beven
en om de hoop, die ons doet leven.
Wij worden naar U toegedreven;
U hebt ons nog niet afgeschreven,
maar doet ons ui de dood opstaan!
(Nel Benschop)

Wij wensen u allen, een goede jaarwisseling !

