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Tweede zondag na Epifanie.

We zingen in deze dienst liederen uit de bundel van Johannes de Heer.

Thema van de dienst: Jezus is meer…!

Alleen online kerkdienst
In verband met de voortdurende corona-dreiging heeft de wijkkerkenraad besloten voorlopig alleen online-
diensten te houden, zonder de aanwezigheid van kerkgangers. De dienst is online te bekijken te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl en via Youtube op https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. Het laatste verdient de voorkeur.

Voorganger ds. Ron Koopmans

Muziek Marnix Onrust (orgel), Annemargriet Duursema-Hopman (piano), Mark Jan Veenstra (trompet)

Ouderling Joachim Martijn

Koster Ramon Troost

Diaken Rieelle Gramsbergen

Lector Carine Krale-Schmid

Zang Dick Brouwer, Henk Jan Lutgert, Henk Westerhof

AVO-team Martin Vrieling (presentatie) en André Krale (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.

Lezing: Handelingen 19: 1-7

Liederen: Prijs de Heer met blijde galmen (446: 1, 2); Klein Gloria (NLB 195); Van U wil ik zingen (912: 1, 2); 
Vreugde, vreugde (287: 1, 4); Hij die rustig en stil (133: 1, 5); Volle verzeek’ring (197); Er gaat door 
alle landen (462); Doorgrond mijn hart (541: 1, 2, 4); Waarheen pelgrims (232: 1 t/m 4); Kom tot uw 
Heiland (210: 1, 2); God zij met u tot ons wederzien (289); Heer, ik hoor van rijke zegen (132: 1, 3, 5).

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.

Een bloemengroet vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer en mevr. Van der Male.

Online Gemeenteavond 19 januari 2021
De gemeenteavond wordt vanaf 19.55 uur gestreamd vanuit de Jozefkerk. De link naar de Jozefkerk YouTube 
stream is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live of ga naar Youtube.com, zoek op: Jozefkerk Assen en klik op 
het logo.

https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
http://www.sca-assen.nl/


Vooraf kunt u kennis nemen van het advies, dat te vinden is op de website van uw wijkgemeente of op de website 
van de PKA. Vragen kunt u indienen per mail scriba@pkn-assen.nl of per post naar het Kerkelijk Bureau, 
Collardslaan 2a, 9401 GZ Assen. Het is mogelijk om tijdens de presentatie via de chatfunctie vragen te stellen, 
anders kunt u de vragen ook mailen naar eerder genoemd mailadres..
Namens de Algemene Kerkenraad, Bert Smit

Volgende week zondag 24 januari
gaat voor in de dienst drs. Bernie Wiegman

Activiteiten in de wijkgemeente
woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F. H. Folkerts)
NB. Ook de middagpauzediensten zijn vanaf heden volledig online, dus zonder kerkgangers. Te beluisteren en te 
bekijken via de site van de Bethelkerk, http://www.CGK-Assen.nl

Kerkbalans 2021
Vandaag, zondag 17 januari gaat de actie Kerkbalans officieel van start.
Bij alle kerkgebouwen zal de vlag wapperen. In verband met de corona zal deze actie anders gaan verlopen.
Bij gemeenteleden die nog niet digitaal hebben toegezegd, wordt de aanbiedingsenvelop bezorgd in de komende 
week, van 18 t/m 23 januari.
De antwoordenvelop zal dit keer niet worden opgehaald.
Op de antwoordenvelop staat n.l. vermeld dat u deze in de week daarop in de brievenbus bij de Jozefkerk kunt 
inleveren. U allen alvast bedankt voor uw bijdrage !

Valentijnsgroet
Wat is het fijn dat we, dankzij het AVO team, de erediensten van zondag online kunnen meebeleven. Maar we 
missen elkaar. Er komen dan ook mooie reacties op de schriftlezing en de groeten door gemeenteleden. Het doet 
goed een bekende te zien. Er is een nieuwe mogelijkheid om uw groet te brengen. Deze keer op Valentijnsdag, 
zondag 14 februari. Thema is: Liefde… Omdat het filmen van de groeten bij mensen thuis veel tijd vraagt van de 
vrijwilligers is het mogelijk om op zaterdag 30 januari tussen 10:00 en 12:00 uur in de Jozefkerk een opname te 
laten maken. U krijgt na aanmelding een tijd door waarop u welkom bent (er is een maximum). Tot 27 januari kunt 
u zich aanmelden. Via E-mail: groet@jozefkerk-assen.nl Telefonisch: inspreken op de voicemail van de Jozefkerk, 
tel. 0592-357360. Geeft u duidelijk aan dat het om de Valentijnsgroet gaat. Zelf een groet opnemen en via E-mail 
insturen kan ook. Denk er dan aan telefoon of tablet horizontaal te houden en liefst bij daglicht filmen. Als u het 
fijn vindt, kunnen wij voorbeeldteksten aanbieden. We hopen op heel veel liefdevolle ‘ontmoetingen’, waarmee 
we elkaar een hart onder de riem steken. Houd moed, heb lief!

Musica Pro Deo met “Muziek van Overzee” zondag 24 januari 16:00 uur
Deze eerste viering in de kerkmuziekserie Musica pro Deo 2021 vanuit de Adventskerk staat in teken van Muziek 
van Overzee. Anders gezegd: we zoeken aansluiting bij de rijke traditie van de Engelse (kerk)muziek.
Berta van der Kolk (fluit) en Wietse Meinardi (orgel en piano) spelen muziek van de componisten Händel en Rutter; 
een zanggroep zingt liederen op Engelse melodieën.
Voorganger in de dienst is ds. Helène van Noord.
Vanwege corona is de dienst zonder publiek. De dienst is te volgen via het YouTube kanaal van Vredenoord Assen 
en de kerkomroep. We nodigen u van harte uit de dienst met ons mee te vieren.



Hallo Kinderen van de kindernevendienst
Nog steeds kunnen jouw ouders iedere week de spullen van de kindernevendienst zelf vanaf de site: "Vertel het 
maar" halen.
Zoals de bijbelverhalen, de verwerking, het meezingliedje en de kleurplaat.
Daarvoor moeten ze wel een GRATIS account aanmaken. Daarvoor hoeft alleen een e-mailadres en een (zelf te 
verzinnen) wachtwoord worden opgegeven.
Jullie vinden de site op: https://vertelhetmaar.nl/ 

In de zondagsbrief zullen we iedere week het thema van de week opnemen en de bijbehorende kleurplaat.
Als jouw ouders die willen printen, kun jij er onder de kerkdienst mee aan de gang.
Deze zondag gaat het over:

Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-39)
Dominee Koopmans vertelt hierover tijdens het kindermoment in de dienst.
De kleurplaat zit ook bij deze Zondagsbrief.

https://vertelhetmaar.nl/

