
 

 

25e jaargang no. 14;  2 januari 2022 

Contactpersoon 9 januari 2022: Anneke Kramer  (tel:  0592 347 993 / 06 2671 5993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 6 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 

Thema: Genade met garantie 
Alleen online kerkdienst 

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. Het laatste 

verdient de voorkeur, u vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Of via de link op de homepage van de Jozefkerk. 

 

Voorganger: dhr. Gert van Enk 

Lezingen: Efeziërs 3: 14-21, Exodus 33: 12-17, Johannes 1: 14-18  

 

Liederen:  Heilige God, geprezen zij uw komst (NLB 870: 1, 3, 4, 5, 8); Klein Gloria (NLB 195); Hoor mij Heer wil 

antwoord zenden (Psalm 86: 2, 4, 5); Het heil des hemels werd ons deel (NLB 966: 1 en 2); O Heer, mijn God, Gij 

koning van ’t heelal (Psalm 145: 3); Loof, alle volken, loof de Heer (Psalm 117); Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen 

(Psalm 118: 1 en 10) 

 

Orgel: Johan Gerkes 

 

Ouderling:  Dick Brouwer 

Diaken: Daan Kraan  

Koster:  Betsie Kraan 

 

AVO-team: Jacko Duker (presentatie) en Allard Kuipers (video) 

 

Collecten: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag 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. 

 

Kindernevendienst 

Ouders kunnen op de website vertelhetmaar.nl materiaal voor thuis downloaden, zoals kleurplaten, video’s en 

dergelijke. Daarvoor hoeft alleen een gratis inlog aangemaakt te worden. De site is te vinden 

op: https://vertelhetmaar.nl/ . 

Na inloggen in de blauwe menubalk op ‘thuis’ klikken om bij het materiaal te komen. 

 

Tienerdienst Jozefkerk  

Beste tieners, inmiddels hebben we al een aantal gezellige bijeenkomsten gehad! Vanwege de lockdown kan de 

tienerdienst voorlopig helaas niet doorgaan. Zodra er veranderingen zijn zullen we jullie daarvan op de hoogte 

brengen. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts) 

 

Dienst zondag 9 januari 

In de dienst van 9 januari gaat voor  ds. Joanne Greving. 

tel:06
http://www.sca-assen.nl/
https://vertelhetmaar.nl/


 

Johannes de Heer zangdienst – 16 januari 

Op zondag 16 januari 2022 wordt er weer een “Johannes de Heer zangdienst” gehouden in de Jozefkerk. Door de 

maatregelen is er weer besloten dat het niet op de avond maar in de ochtenddienst zal zijn. Voor deze dienst kunt 

u wel weer uw favoriete liederen uit de ‘Johannes de Heer’ bundel doorgeven.  

De avonddienstcommissie nodigt u uit om voor 6 januari as. uw mooiste liederen uit deze bundel door te geven. 

Dat kan per email naar het volgende adres: avonddienst@jozefkerk-assen.nl 

Na 6 januari zullen we samen met ds. Anton Verbeek en de muzikanten een keuze maken uit de ingestuurde 

liederen. De dienst wordt uitgezonden via YouTube en kerkomroep. 

Met muzikale medewerking van o.a. Marnix Onrust, Annemargriet Duursema-Hopman en Mark Jan Veenstra 

 

Nieuwjaarswens 

Opnieuw bevinden we ons in een periode van een harde lockdown. De verwachtingsvolle tijd van Advent werd in 

het zicht van het grote feest van licht en hoop door corona-maatregelen bruut doorkruist. Het Kerstfeest hebben 

we in onze vieringen niet met die luister kunnen bijzetten zoals we dat normaliter zo graag willen op deze 

hoogtijdagen. Wij hopen dat u in eigen, kleine kring het Kerstfeest wel heeft gevierd en u zich via de livestream, 

radio of televisie verbonden wist met andere gemeenteleden, met uw vertrouwde wijkkerk, met onze Protestantse 

Kerk Assen, met Christenen wereldwijd. 

Inmiddels zijn we bijna geruisloos uit het oude naar het nieuwe jaar overgestapt. Gebruikelijk wensen we elkaar 

bij de jaarovergang alle goeds, veel geluk, gezondheid, veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar. Lukt ons dat nu 

deze keer ook voor het jaar Anno Domini 2022? In de onzekerheid over ‘wat de toekomst brengen moge’, welke 

dompers corona nog meer in petto heeft en wat we dit jaar als wijken en PKA als geheel wel en niet kunnen, 

schrijven wij onze nieuwjaarswens eveneens met enige schroom. Toch willen wij u een goed 2022 toewensen, 

privé en in kerkelijke kring. Laten we verbonden met elkaar, (online) vierend, biddend, (thuis) zingend en 

omziende naar elkaar het nieuwe jaar ingaan, gedragen door de hoop en het licht van het Kerstfeest. Mogen wij 

ons als Dietrich Bonhoeffer in moeilijke tijden omgeven weten door goede machten en trouw. U vindt zijn 

indrukwekkende gedicht, geschreven in gevangenschap rond de jaarwisseling 1944-1945 in Lied 511. Het laatste 

couplet geven wij u hier graag mee. 

 

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

Diedrik Pepping, voorzitter kerkenraad De Drieklank 

Dick Brouwer, voorzitter kerkenraad Jozefkerk 

Jenneke Netjes, voorzitter kerkenraad Vredenoord 

Gerard Schoep, voorzitter algemene kerkenraad 

 

Vrije collecte 9 januari 2022 

In de dienst  van 9 januari 2022 is de vrije collecte bestemd voor de Stichting Ambiance Noord-Nederland (SANN); 

deze stichting wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op 

geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen.  Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen 

en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en 

welke wensen en dromen ze nog hebben. SANN wil mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend 

ambulancevervoer helpen zo'n wens te vervullen, en zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven 

toevoegen. 

U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL19 RABO 0102 444 226, t.n.v.  Ambiance, 

of via de Scipio app of de bankrekening van de Protestantse Gemeente Asse,  NL25 RABO 0373 715 579 o.v.v. SANN 

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. De diaconie. 


