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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk !..........
Het is de eerste zondag na Epifanie (de Doop van de Heer).
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal.
Voorganger

ds. Ron Koopmans

Ouderling

Ans van de Sande; Grietje van Selst

Diakenen

Wim van Haren; Henk Dassen; Daan Kraan; Rinke van Veen; Gerda Zwama; Hennie Kosse;
Anneke Geertsema

Koster

Betsie Kraan

Orgel

Johan Gerkes

Liederen

Psalm 100; Klein Gloria (Lied 195); Lied 146c: 1 en 3; Lied 288; Lied 966: 1, 2, 3 (met Jozefkoor);
Lied 524: 1, 4, 5; Lied 340b; Christus Heilig Godslam (Gezang 37 bundel ’38); Alles in allen
(Geref. kerkboek Gezang 125: 1, 4, 5, 6, melodie Lied 536);
tijdens het Avondmaal: Lied 273; Lied 526; Lied 870: 1, 6, 7, 8; Lied 885; Slotlied: Lied 704: 3.

Schriftlezing Jesaja 40: 1 - 11 en Lucas 3: 3 - 4, 15 - 16 en 21 - 22.
Collecten

1. vrije diaconiecollecte; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen.

De bloemen

gaan met een groet van de gemeente naar de heer De Groot.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door Mirjan van Wijk en Inge Kuipers.
Nevendienst

voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis en Sandra van Haren.
Thema: Bescheiden geloven.
Bijbeltekst: Matteüs 6: 1 - 8.
Doel: De kinderen leren dat je niet te koop hoeft te lopen met de dingen die je vanuit je geloof in God doet.
Toelichting: Jezus leert mensen dat ze geluk ontvangen als ze Jezus volgen en dat geluk aan anderen proberen
te geven. Dat heeft alles te maken met het houden van Gods wet: uit liefde voor Hem en elkaar gehoorzaam
doen wat Jezus de mensen leert. In dit gedeelte voegt Jezus daar iets aan toe. Als je armen helpt, vertel dat niet
aan iedereen, maar doe het in stilte. Als je voor iemand bidt, dan ziet God dat en is er blij mee, ook al weet
niemand het van jou. Het gaat er niet om dat anderen jou bewonderen om wat je doet.
Heilig Avondmaal
Het Avondmaal staat open voor ieder die gelooft dat Jezus Heer is, en zich verbonden weet met de gemeente
van Christus. Ook als u geen lid bent van de kerk bent u dus van harte welkom aan de tafel. Wanneer u niet in
staat bent lopend aan te gaan en graag brood en wijn op uw zitplaats wilt ontvangen, kunt u dit aan de
nodigers aangeven.
Vanavond Johannes de Heer-zangdienst
Vanavond om 19 uur houden we, op veler verzoek, een Zangdienst met liederen van Johannes de Heer.
Muzikale medewerking verlenen Annemargriet Duursema-Hopman (piano), Mark-Jan Veenstra (trompet) en
Marnix Onrust (orgel). Voorganger is ds. Ron Koopmans.

Volgende week zondag 20 januari
is er een Gezinsdienst, met als voorganger ds. Joanne Greving uit Beilen. Het thema van de dienst is ‘Chaos’.
Muziek is er o.a. van de Muziekgroep.
Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Kerkenraad
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten-Tip)
donderdag 19.30 uur: Leeskring, in De Bron
vrijdag
19.00 uur: Kerkbalans, uitgifteavond
Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk uit de kerk, kaartjes en telefoontjes die ik tijdens mijn ziek zijn mocht
ontvangen, het medeleven en warme belangstelling heeft ons veel goed gedaan.
Gonny en Henk van Noort
Vrije collecte.
De vrije collecte vandaag is bestemd voor Open Huis. Het Open Huis is het inloophuis van de Kerken in Assen
voor iedereen! Gastvrijheid, omzien naar de naaste, barmhartigheid en solidariteit staan centraal.
Zij heeft in november haar 30-jarig bestaan gevierd.
Ze gehuisvest op de Brink 25-26. Info op website www.openhuisassen.nl
Opdat zij dit werk willen blijven voortzetten willen wij hun ook financieel ondersteunen.
U kunt ook geld overmaken op bankrekeningnummer: NL73INGB0000331222
De Diaconie
Voedselbank
Zondag 20 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 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!
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 persoonskamer € 795,- en 2 persoonskamer € 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.nr. 06-20444403, e-mailadres hekoko23@gmail.com of
Gerda Zwama tel.nr 06 11 44 2874, e-mailadres: gerda27zwama@hotmail.com.

