
 

 

Zondagsbrief Jozefkerk  –  Assen 
22e jaargang no. 24; 17 februari 2019 

Contactpersoon 24 februari 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 

 

Voorganger  ds. Ron Koopmans 

Ouderling  Ernst Lutgert Diakenen  Henk Tibben, Anneke Geertsema en Daan Kraan 
 

Muziek  organist Johan Gerkes en het Jozefkoor Koster  Betsie Kraan 
 

Liederen Psalm 145: 1 en 2; Klein Gloria (NLB 195); NLB 119a (met Jozefkoor); NLB 288; Psalm 1; NLB 51b 

(met Jozefkoor); NLB 834; NLB 416. 

Lezingen Jeremia 17: 5-10 en Lucas 6: 27-38 

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 mevr. Vogel. 

Koffiedrinken Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of 

fris. Dit wordt geschonken in de kerkzaal.  

 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Tineke Urban en Paula Kraan 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Karin de Leth. 
 Thema: God blijft zijn kinderen trouw  Bijbeltekst:  Esther 5:1-6:11 
Doel   De kinderen leren dat God er is, zelfs als mensen het laten afweten. 

Toelichting  Ester vertelt de koning nog niets over Haman’s plan, maar nodigt hem en Haman uit voor een 
maaltijd. Ook dan schrikt die er nog voor terug en nodigt hen nog eens uit. In die twee dagen gaat Haman 
verder met zijn plannen. Hij kan Mordechai niet meer verdragen en wil hem snel ombrengen. Ester zal te laat 

zijn! Dan komt er redding van God. Hij grijpt in. De koning kan die nacht niet slapen en laat uit zijn dagboeken 
voorlezen. Het verijdelen van een aanslag op Ahasveros door Mordechai komt aan de orde. De redder is niet 
onderscheiden en geëerd. De koning geeft Haman opdracht dat alsnog te doen. Haman was juist in alle vroegte 

gekomen met de vraag of hij Mordechai mag doden, maar moet zijn slachtoffer nu eer bewijzen. Zo wordt 

Mordechai op het nippertje gered. Wat hij deed voor de koning wordt niet vergeten en hij wordt gered door 
God. De HEER blijft zijn kinderen trouw.  

 

Volgende week zondag 24 februari 

gaat voor de heer Arjen Zijderveld uit Groningen, voorheen stagiair in de Jozefkerk. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. J.H. Soepenberg) 

 

 

Stagiair 

De komende anderhalf jaar zal stage lopen in onze wijkgemeente Henk Binnekamp. Hij volgt in Groningen de 

opleiding tot gemeentepredikant en stelt zich in deze dienst aan ons voor. 



 

 

 

Brievenactie Amnesty:  Venezuela en Zuid-Afrika 

Geraldine uit Venezuela was onderdirecteur van een stichting die jongeren in arme wijken betere kansen 

probeert te geven. De regering dacht dat Geraldines stichting anti-overheidsacties ontwikkelde. Vanwege de 

druk die er op haar gezet is, is ze gestopt met haar activiteiten. 

De Zuid-Afrikaanse Nonhle wordt bedreigd omdat ze zich al jaren verzet tegen mijnbouw die uiterst schadelijk 

is voor de leefomgeving van honderden families.  

Schrijft u mee naar de Venezolaanse en Zuid-Afrikaanse autoriteiten en hun ambassades in Nederland?  

Bij de uitgang Kerkplein kunt u na afloop van de dienst brieven meenemen, met een verdere toelichting op de 

actie.  

Namens Amnesty, Marian Nuis 

 

Muziekcommissie Jozefkerk 

De muziekcommissie zorgt – in overleg met de predikant - voor de muzikale begeleiding van een koor, 

ensemble of solist tijdens de diensten op onder meer kerkelijke feestdagen. 

Wij zijn op zoek naar een of twee nieuwe leden. Vindt u het leuk om mee te denken over de muziekkeuze en 

bent u misschien een beetje thuis in de ‘korenwereld’? Dan is de muziekcommissie mogelijk iets voor u.  

E-mailt of belt u voor meer informatie naar Marian Nuis: namarin@gmail.com of tel. 35 21 28 (’s avonds).  

Wij vergaderen maximaal twee avonden per jaar. 

 

Lezing Donut-Economie – Kate Raworth 

De werkgroep Economie & Geloof nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over de ‘Donut-Economie’ onder 

leiding van ons eigen gemeentelid en econoom Daan Tavenier. De Britse econoom Kate Raworth gebruikt de 

donut als krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie. Onze economische activiteiten zouden niet uit 

de bocht moeten vliegen, maar groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel. Volgens Kate Raworth kan 

iedereen zijn of haar steentje daaraan bijdragen: overheid, bedrijfsleven en burgers.  

Daan verzorgt een inleiding over het boek de Donut-economie van Kate Raworth. Daarna gaan we onder zijn 

leiding het gesprek over dit nieuwe economische (denk)model met elkaar aan. Wat kan de toepassing van deze 

economische gedachten nu betekenen voor ons persoonlijk leven? 

U bent van harte welkom op dinsdag 26 februari om 20.00 uur in de Opstandingskerk. 

 

Gratis leesplan voor de veertigdagentijd - Op weg naar Pasen met 40 dagen - 40 vragen 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een speciaal bijbelleesplan ontwikkeld voor de veertigdagentijd: 

40 dagen - 40 vragen. Dit leesplan bevat bijbellezingen met daarbij bezinningsvragen en suggesties om aan de 

slag te gaan met wat u gelezen hebt. 

Met dit leesplan lees je in veertig dagen het hele bijbelboek Johannes door. De bijbelteksten komen uit de 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk 

Nederlands. Het fraai uitgevoerde boekje kunt u bestellen via de volgende  link: 

www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.   

mailto:namarin@gmail.com

