
 

 

Zondagsbrief Jozefkerk  –  Assen 
22e jaargang no. 20; 20 januari 2019 

Contactpersoon 27 januari 2019: Paula de Jong  (tel. 06 17 11 10 70) 
Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur 

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl  |  www.jozefkerk-assen.nl 
stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl 

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk 

Vandaag vieren we een Gezinsdienst 

Het thema van de dienst is: ‘Chaos’ 

 

Voorganger  ds. Joanne Greving uit Beilen 

Ouderling  Bas Guichelaar Diakenen Luuk Oosterhuis,  Henk Tibben en Gerda Zwama 
Muziek  Muziekgroep Koster  Epko Haveman 

 en Johan Gerkes 

Liederen Opw. 488; Opw. 733; Opw. 211; Lied 687; Opw. 807; DV 169 

Lezingen Marcus 4: 35-5:7a 

Collecten drie rondgangen in de dienst, met als bestemming 
1. diaconie ; 2. pastoraat en eredienst; 3.  onderhoud gebouwen 

De bloemen  gaan met een groet van de gemeente naar de heer Schut. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Stoyanka Kirova-Stankova en Rianne Hoekstra. 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Tjits Mondria. 
 Thema: Een Perzische koning.  Bijbeltekst:  Esther 1 
Doel De kinderen ontdekken dat de koning van Perzië door niemand tegengesproken kan worden, zelf niet als hij 

fouten maakt. 

Toelichting Ahasveros is een groot en rijk koning. Hij heeft een enorm rijk en is zelf enorm rijk. Hij kan een feest 
van een half jaar geven. Daarna wordt alle inwoners van Suzan bedankt met een week feest. Op de laatste dag 

daarvan gaat het mis. De koning (en de andere gasten) drinken te veel. Halfdronken eist hij dat de mooie 
koningin Wasti haar lichaam laat zien aan de aanwezigen. Dat weigert ze. Heel verstandig natuurlijk! Maar de 
koning vindt haar ongehoorzaam tegenover hem en stuurt haar zonder pardon weg. 
 

Volgende week zondag 27 januari 

zijn er twee diensten. 

’s Morgens om 10 uur hoopt voor te gaan ds. A.W. (Bram) Riepma, die als predikant verbonden is aan Van 

Boeijen. 

’s Avonds is er een Welkomdienst, met als voorganger ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden. Muzikale medewerking 

verleent het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst, organist is Harm Hoeve. Thema van de 

dienst is: ‘Eigenbelang eerst?’ De dienst begint om 19 uur, vanaf 18.45 uur is er samenzang. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad, bij Thea Wubs, Boekweitveld 31 

dinsdag 20.00 uur: Middenkring, bij Elwin en Alice, Kristalstoep 3 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk) 

vrijdag  19.30 uur: Jozefkoor 

 

 



 

 

 

Adreswijziging 

De fam. Kloeze-Gaasbeek (Marten en Nienke met hun kinderen Eward en Fleur) zijn verhuisd. Van harte alle 

goeds toegewenst in de nieuwe woning! 

 

Welkom in de wijkgemeente 

heten wij de heer en mevr. Schutter. Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de 

Jozefkerk. 

 

Vaartweek 

De jaarlijkse Vaartweek is van zaterdag 11 mei tot en met zaterdag 18 mei. Deze vakantie is in Doorn, locatie 

Landgoed Hydepark. 

Zou u graag op vakantie willen maar u kunt niet alleen omdat u of uw partner zorg nodig heeft. Of uw leeftijd 

brengt met zich mee dat u niet graag alleen gaat. Dan is dit deze vakantie uitermate geschikt om mee te gaan. 

Het vervoer gaat per bus. Deze bus is ook geschikt voor mensen die rolstoel-gebonden zijn. Kosten zijn: 1 pers. 

kamer € 795,- en 2 pers. kamer € 695,- inclusief eten, koffie/thee en zorg. 

Heeft u belangstelling voor deze vakantieweek of kent u iemand die ervoor in aanmerking zou willen komen 

Dan kunt u bellen of e-mailen, voor 23 februari, met Hennie Kosse, tel. 06 204 444 03, e-mail:  

hekoko23@gmail.com of Gerda Zwama, tel. 06 114 428 74, e-mail:  gerda27zwama@hotmail.com. 

 

Met kinderen de Bijbel ontdekken 

In twee avonden, voor (groot)ouders, leerkrachten en kindernevendienstleiding, gaan we in op de vraag hoe je 

met kinderen de bijbel kunt ontdekken. Op de eerste avond organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap een 

interactieve workshop, waarin informatie wordt gegeven over hoe je met de vragen van kinderen over geloven 

en bijbel verhalen kunt omgaan. De tweede avond bekijken we, aan de hand van zelf meegebrachte 

kinderbijbels, de verschillende manier van omgaan met verhalen. In gesprek met elkaar ontdek je wat het beste 

bij jouzelf past.  

Leiding: Harry Harmsen  en Helene van Noord  

Datum: wo. 30 januari en 13 februari 2019 

Tijd: 20.00 u 

Plaats: Opstandingskerk 

 

Actie Kerkbalans 

Toezegging nu ook digitaal mogelijk 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Tussen 21 en 26 januari ontvangt u een 

brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de 

Protestantse Gemeente Assen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze taken blijven vervullen en nieuwe plannen 

maken. 

Voor het invullen van uw toezegging voor de actie Kerkbalans wordt u een nieuwe mogelijkheid geboden: u 

kunt dat dit jaar ook digitaal doen. Hiervoor gaat u naar: www.pkn-assen.nl en klikt u op ‘digitale toezegging’. U 

heeft voor het inloggen uw postcode, huisnummer, geboortedatum en registratienummer nodig. Dit laatste 

nummer vindt u op het toezeggingsformulier dat u heeft ontvangen. Na het invullen van uw toezegging krijgt u 

direct via de e-mail een bevestiging. We hopen dat u massaal gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. Het 

betekent voor het personeel op het Kerkelijk Bureau een aanzienlijke tijdsbesparing!  
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