
 

 

26e jaargang no. 19; 15 januari 2023 

Contactpersoon 22 januari ’23:  Hendrik Terburg (tel. 0592 269 791) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 19 januari 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 

Tweede zondag na Epifanie. Thema 'Jesus your Savior' 

Viering van Schrift en Tafel 
 

Voorganger: ds. Gerrit Gardenier 

Lezing: Jesaja 62:1-5 

Johannes 2:1-11 

Liederen:  Psalm 75: 1,5 ; lied 287: 1,2,4; lied 364: 4,3; lied 364: 6; lied 364: 5; Wij gaan voor even uit elkaar;  
 lied 176: 3; lied 525; lied 384: 1,2,5,6,8,9; lied 385; lied 377:1,4,5; lied 416 

Muziek: Johan Gerkes, orgel. 

Ouderling:  Marten Kloeze 
Diaken: Daan Kraan, Jan de Wind, Luuk Oosterhuis 
Koster:  Betsie Kraan 

AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en André Krale (video) 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 

U  vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collecte: 1.diaconie; 2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen 

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op 
bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente 

Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 
Nevendienst: Voor kinderen van de basisschool door Marjolijn Schurer 

 Thema: Gods vogels zorgen voor Elia (1 Koningen 16:29-17:6) 
 Gods profeet Elia zit bij de beek Kerit. Er is dorst en honger in het land. Elia heeft de koning gezegd 

dat dat komt doordat de Israëlieten niet in God willen geloven. Nu is de koning zo boos, dat Elia 

moet vluchten. Waar haalt hij eten en drinken vandaan? Een zwerm raven brengt Elia voedsel. 
Andere mensen kunnen niet voor Elia zorgen op zijn verstopplek, dan stuurt God zijn vogels. Zij 
doen wat hun grote Baas in de hemel wil dat gebeurt. God wil ook voor jou zorgen. En Hij kan dat 

ook. Daarvoor kan Hij planten, dieren en mensen gebruiken. 

Oppasdienst: Voor kinderen tot 4 jaar  

Bloemen: Vandaag gaan de bloemen naar mevrouw Janny Ubels. 

 We wensen haar en haar man Johan veel kracht en bemoediging toe! 

Johannes de Heer zangdienst  
Vanavond ( 15 januari) wordt er weer een “Johannes de Heer zangavond” gehouden in de Jozefkerk.  

Deze dienst wordt begeleid door een groep muzikanten (oa Annemargriet Duursema-Hopman, Marnix Onrust, 

Mark Jan Veenstra) en begint om 18.45 uur met zingen voor de dienst. Voorganger is ds. Marten van der Meulen.  

We zien uit naar een fijne zangavond, u bent van harte welkom ! 

 

Volgende week zondag 22 januari gaat voor ds. Wilbert Dekker 

's Avonds is er een Welkomdienst o.l.v. ds. Tammo Oldenhuis m.m.v. het CMA 
 

Activiteiten in de wijkgemeente  
woensdag  12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. Ron Koopmans) 

http://www.sca-assen.nl/


Zieken in de gemeente 

Wij wensen zieken én hun naasten kracht en moed, de nabijheid van God en mensen. 

Meldt u het even aan uw contactpersoon of wijkouderling als er pastorale zorg gewenst is? 

U kunt het ook (laten) doorgeven aan pastoraat@jozefkerk-assen.nl.  

 

Boodschappen voor Oekraïne. 
We staan op het punt om het derde transport naar Oekraïne te versturen. Wat is dankzij uw donaties zoal 

verstuurd? De goederen die we inkopen, op verzoek van ons netwerk, worden in Eleveld verzameld en ingepakt. 

Van de 22 verstuurde aggregaten zijn er 19(!!) gedoneerd. Verder gaan mee: jerrycans voor water en benzine, 

briketten, zaklantaarns, powerbanks voor telefoons/laptops, motorolie, kabels, dekens, kaarsen, lege kunststof 

gasflessen, kooktoestellen, kruiwagens, luiers voor kinderen en volwassenen, maandverband, zeep, shampoo en 

veel houdbare etenswaar. Stichting De Leeuw van Kyiv rijdt van Hellum (wij brengen alles naar Hellum) naar 

Uman in Oekraïne. Daar worden waterfilters toegevoegd (nu al 75 stuks). Vervolgens transport naar de randen van 

het oorlogsgebied. Aan transport en inkoop is tot nu toe €23.500 besteed. Er is al €30.000,- gedoneerd: Ruimte 

voor een vierde transport! De winter is ons hier goedgezind, 2000 km oostelijk gelden andere omstandigheden. Uw 

bijdragen maken de inzet wederkerig, heel veel dank! Henk, Ralph en Helene, namens de diaconie van 

Vredenoord. 

 

Cantatedienst in de Adventskerk 
Op 22 januari 2023 voeren koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard, in het kader van 

Musica pro Deo, de cantate ‘Herr Gott, dich loben wir’ (BWV 16) van J.S. Bach uit. Door het koor wordt tevens het 

'Te Deum’ van Felix Mendelssohn uitgevoerd.   

Voorganger is Ds Helene van Noord. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op het 

hoofdorgel. Vocale solisten zijn: Henrieke Janssen, alt,  Twan van der Wolde, tenor en Ben Brunt, bas.  Friso 

Valkema  werkt mee als trompettist. 

Adventskerk, zondag 22 januari a.s., aanvang 16.00 uur. Er is een uitgangscollecte. Van harte welkom! 

Marjanca Koetsier, namens de Asser Bach Cantategroep 

 

 

Januari  

Laat ons bidden voor  
een jaar vol nieuwe kansen 

Een overvloed aan 

warme mensen om ons heen 
Leven met God in ons midden 
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