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Contactpersoon 23 februari 2019:  Hendrik Terburg (tel. 0592 269 791)  
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 20 februari 18:00 uur
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stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl

Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Vanmorgen vieren we een dienst van ‘Jonge Kerk’, thema: ‘Alles mag!’.

Voorganger dhr. Arjen Zijderveld
Ouderling Thijs Zwiers
Diakenen Imke Zeilstra, Luuk Ooterhuis, Henk Dassen
Muziek de band Driv’n en organist Johan Gerkes
Koster Dennis Bouwmeester, Josje
AVO-team Andre Krale (presentatie), Jeroen (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de 
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. 
In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. 
Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: 1 Korintiërs 10:23 – 11:1

Liederen: Ik zal er zijn (Sela); Klein Gloria (NLB 195); Bij het kruis (Opwekking 775); Goedemorgen, welkom 
allemaal (NLB 288); Ik wil jou van harte dienen (Opwekking 378); De Heer is mijn bevrijder 
(Opwekking 826); Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416).

Collecten 1. Werelddiaconaat (Kameroen); 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Looper-Diertens.

Oppasdienst     voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Paula Kraan en Merreth de Jong.

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Sandra van Haren
Bijbeltekst: Ezra 7:10 Thema:  Ezra vraagt trouw aan Gods geboden.

Toelichting De tempel is af; er wordt gebeden en er worden offers gebracht. Maar er is meer nodig voor een 
goed leven, nadat de Judeeërs zijn teruggekeerd. Het is belangrijk dat ze iedere dag ervoor kiezen te leven zoals 
God het wil. De Perzische koning wil rust en orde in de landen waarover hij heerst. Daarom stuurt hij Ezra naar 
Jeruzalem. Maar ook God heeft een doel met de komst van Ezra naar Jeruzalem. Hij wil dat zijn wetten worden 
nageleefd. Dat het volk opnieuw hoort en weet hoe Hij wil dat ze geloven en leven. Ezra merkt dat er steeds weer 
dingen mis gaan. Hij roept het volk op tot bidden, vasten, bekering en vergeving vragen bij God. Want het moet 
goed worden in Jeruzalem. Ze zijn nu al zover gekomen. Ezra merkt dat God bij hem is. Het volk luistert naar hem 
en leert van hem.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij koffie, thee of fris. Dit wordt geschonken in de hal en de 
zalen aan de achterkant van de kerk.

Volgende week zondag 23 februari
Vieren we de dienst samen met Vrijzinnig Assen. Voorganger is mevr. Foekje Dijk. Na afloop van de dienst is er 
gezamenlijk koffiedrinken.

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


Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. G.J. van Enk)

Adreswijziging
Mevr. Sijtsema-Wijma is verhuisd. 
Wij wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe woning.

Open Huis Assen zoekt een penningmeester
Het Open Huis is een inloophuis van de kerken voor iedereen die behoefte heeft aan een (warme) huiskamer. 
Het is een gastvrije rustige ontmoetingsplek voor sociaal contact. 
In het Open Huis werken circa 50 vrijwilligers bij toerbeurt op 6 dagdelen per week.
Voor dit mooie en maatschappelijk belangrijke werk zijn we op zoek naar een: penningmeester (m/v).
Indien u interesse hebt in deze functie neem dan contact op met onze voorzitter de heer Jans Enting, 
telefoonnummer 06 512 693 77 of stuur een email naar info@openhuisassen.nl

Muzikale Oosterhuisvesper: Aarde mijn aarde, mijn moeders huis.
De vier hoeken van de aarde zijn het huis dat wij bewonen. Daar groeien wij op en bewegen we ons. Het is de plek 
waar we lachen en huilen. Waar we worden geboren en sterven. We bewerken de aarde, maar zijn ook in staat haar
te vernietigen. We delen de aarde met elkaar, maar gunnen de ander niet altijd een plek. 
Huub Oosterhuis geeft in zijn liederen woorden aan die tegenstellingen die wij creëren. 
Mensen als Bernard Huibers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal maakten daar passende muziek bij. 
U bent van harte welkom om zijn liederen mee te beleven, door te luisteren en te zingen. 
Op zondagmiddag 23 februari in de Adventskerk om 16.00 uur.
Projectkoor uit Assen en omstreken olv Dick Dijk. Piano: Jan de Roos. Orgel: Wietse Meinardi
Fluit: Berta van der Kolk. Voorganger: ds. Helène van Noord.
De toegang is gratis, een royale gift in de uitgangscollecte wordt zeer op prijs gesteld. 
Zo kunnen wij doorgaan met Musica pro Deo.

mailto:info@openhuisassen.nl

