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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk
Het is de eerste zondag in de Veertigdagentijd, zondag ‘Invocabit’, naar Psalm 91 vers 15:
‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden’. 

Voorganger     : ds. Ron Koopmans
Muziek     : organist Johan Gerkes en het Jozefkoor

Koster        : Betsie Kraan
Ouderling     : Erwin Kremer
Diakenen     : Henk Tibben, Hennie Kosse en Rinke van Veen

Lezingen     : Genesis 3: 1-9 en Mattheüs 4: 1-11
Liederen     : Psalm 91: 1, 2; Klein Gloria (195); Lied 836; Wij zijn bij U gekomen;

      Lied 911: 1 en 3; Lied 539 met Jozefkoor; Lied 91a met Jozefkoor; Lied 536. 

Oppasdienst     : Karin Schipper en Karin Zondervan
Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Gea van Heuveln en Johan 
Kuiper
Bijbeltekst: Marcus: 1:12-15. Thema: Ik zorg voor jou.
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is 
daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem.
Met de kinderen hebben we het over het thema: ‘Ik zorg voor jou’.

Collecten  : 1. 40 dagenactie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

40dagentijdproject "Met je kinderen op de vlucht".
Op deze zondag staan vluchtelingen in Syrië centraal, vooral moeders en hun kinderen.
De organisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) Libanon steunt deze vluchtelingen
met (geneeskundige) voorlichting en hulp, zodat de kinderen uitzicht kunnen krijgen op goede 
zorg.
Namens ZWO Assen, Daan Kraan

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Krol-Ridderikhof.

Tienerdienst
Tijdens de dienst is er ook Tienerdienst, voor jongeren van 12 t/m 15 jaar, in de bovenzaal.
Van harte aanbevolen! Het thema is: Jozef gezegend en weggevoerd.

Koffiedrinken
Vanmorgen drinken we na afloop van de dienst koffie/thee/fris in de hal en de zalen aan de 
achterzijde van de kerk. Een mooie gelegenheid tot verdere ontmoeting! 
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Volgende week zondag 25 februari
is het de tweede zondag in de Veertigdagentijd. We vieren de dienst samen met de Vereniging 
Vrijzinnige Protestanten Assen, en voorganger is mevr. Foekje Dijk.
Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken.

Activiteiten in de wijkgemeente:
maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad
dinsdag 20.00 uur: Middenkring, bij Wilma, De Wouden 69
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Johan en Trea, Buxushage 15
vrijdag 19.00 uur: Vrijdagavondclub
vrijdag 19.30 uur: Jozefkoor

Breien voor een goed doel
Al jaren breien wij, dames van het ‘Breicafé’ voor goede doelen, momenteel voor een ziekenhuis in
Tanzania. In onze groep zijn nu een paar lege plaatsen gevallen.
Misschien zijn er ook in de Jozefkerk mensen die willen meedoen?
Voor verdere gegevens onze website: jannekesbreicafe.nl
Als u belangstelling heeft, mailt u even Janneke Linstra. Mailadres: jannekelinstra@gmail.com

Als de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:

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. 

mailto:jannekelinstra@gmail.com

	Zondagsbrief Jozefkerk

