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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.
Vanmorgen wordt in de dienst de Heilige Doop bediend.

Voorganger ds. Ron Kooopmans
Ouderling Bas Guchelaar
Diakenen Henk Tibben, Jan Haandrikman, Gerda Zwama
Muziek organist Johan Gerkes, pianiste Everlien Bruinsma en het Jozefkoor
Koster Ramon Troost
AVO-team Kevin Meiland (presentatie), Martin Vrieling (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: Psalm 128 en Lucas 2: 22 - 40

Liederen: voor de dienst: Wees mijn verlangen (Hemelhoog 321: 1, 2, 5); Heer van uw kerk (NLB 348: 
1, 2, 3, 8); Eens brachten de moeders (Wie zingt mee 204)
in de dienst: Welzalig is een ieder (Psalm 128: 1 en 2); Klein Gloria (NLB 195); Aan U, Vader, alle 
glorie (melodie NLB 103c); Here Jezus, wij zijn nu (NLB 347: 1); NLB 347: 2 en 3; Wij gaan voor even 
uit elkaar; Kind van God gegeven (NLB 781, met Jozefkoor); Nu is het woord gezegd (NLB 159a); 
Maak heel mijn leven tot een lied (met Jozefkoor); Zegen mij (Hemelhoog 473).

Collecten drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 
1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen
De vrije collecte van zondag 12 januari 2020 voor de wensambulance heeft € 210,39 opgebracht. 
Hartelijke dank namens de diaconie.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Nieuwenhuijzen-Westerholt.

Uitleg van het liturgisch bloemstuk
De twee bladeren van een vingerplant stellen de handpalmen van God voor, waarin de naam van Joscelyne 
Charmaine Mélanie geschreven staat. De gerbera staat voor de dopeling, de vijf rozen symboliseren de ouders en 
vier kinderen. Het gipskruid stelt de gemeenteleden voor die om haar (en de familie) heen staan; de lange rozen 
verbeelden de Drie-eenheid God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het blauwe lint symboliseert het water.

Oppasdienst  voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Claudia Ismail en Frank de Graaf.

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Tjits Mondria en Jenneke van Genne
Bijbeltekst: Matteüs 4: 12 - 22 Thema:  Jezus kiest zijn eerste discipelen uit.

Toelichting Jezus gaat naar Galilea (van de heidenen!), omdat Johannes de Doper gevangengenomen is en 
roept daar op tot bekering. Jezus ziet vissers aan het werk. Hij roept hen en vraagt hen zijn leerlingen en helpers te
worden. Een totale verandering van hun dagelijks leven. Ze laten hun netten achter voor Jezus. Ze willen bij Hem 
horen en Gods Koninkrijk zien komen. Vorige week zagen we dat iedereen Gods kind mag zijn, gehoorzaam aan 
God. Wij worden soms ook geroepen voor een speciale taak in dienst van God, groot of klein. Soms horen we het, 
soms niet. Soms reageren we positief, soms gaan we verder met ons dagelijks leven. We zijn zo druk met de dingen
die wij belangrijk vinden. Wat kunnen we leren van Simon, Jakobus en Johannes?

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


Dopeling
Vanmorgen wordt gedoopt Joscelyne Charmaine Mélanie, dochter van Sandra en Olaf van den Akker, 
en zusje van Avalon, Céleste, Loraine en Madeleine. 

Koffiedrinken
Vanmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en de zalen aan de achterzijde 
van de kerk. Daar wordt koffie, thee en fris geschonken. Van harte aanbevolen!

Volgende week zondag 26 januari
zijn er twee diensten.
’s Morgens om 10 uur gaat voor ds. R.C.E. Lafeber uit Gorredijk.
’s Avonds om 19 uur is er een Welkomdienst, met als thema: ‘Geloven in Zingen’, voorganger ds. G.J. Gardenier uit
Appingedam. Muzikale medewerking verleent het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst. 
De samenzang (18.45 uur) zal worden begeleid door Harm Hoeve op het orgel.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Pastoraal beraad
dinsdag 20.00 uur: Middenkring, bij Wilma, De Wouden 69
woensdag 13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)
vrijdag 15.30 uur: Jozefkoor

Welkom in de wijkgemeente
heten wij de heer en mevr. (Joachim en Kirsten) Martijn. 
Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk!

Kerk met lef
In dit voorjaar worden er drie wijkoverstijgende vieringen georganiseerd onder het motto Kerk met Lef. 
Ze zijn bedoeld als bijdrage aan het lopende gesprek over de toekomst van onze stedelijke protestantse kerk. 
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen in de voorbereiding en eventueel in de uitvoering. 
De voorbereidingsbijeenkomst voor de viering op zondag 9 februari in de Ontmoeting, wordt gehouden op 
dinsdag 21 januari, van 19.30 – 21.00 uur in De Bron. De beide andere vieringen zijn op 8 maart en 17 mei.
Opgave: Bert Altena, stadspredikantassen@gmail.com

Deze week is het de Week van Gebed onder het thema ‘Buitengewoon’.
Vanmiddag is de start om 16.00 uur in het kerkgebouw Noorderlicht in Peelo. Dinsdagavond staat ook het 
maandelijkse Stadsgebed in het teken van deze week. Dit stadsgebed vindt plaats in ons kerkgebouw, rondom de 
Paaskaars. U of jij bent, vanaf kwart voor acht, van harte welkom om dit mee te maken. Meer informatie over dit 
gebeuren of de andere activiteiten in het kader van de Week van Gebed bij René de Vries, tel. 06-55734610.

Actie Kerkbalans en kerkbalans digitaal
De landelijke actie Kerkbalans is op 18 januari begonnen. In de week van 20 januari komen de bezorgers bij 
gemeenteleden langs met de envelop voor de actie. Als u digitaal hebt toegezegd, ontvangt u geen envelop. Het 
kan natuurlijk het geval zijn dat het bezorgen van de enveloppen en uw toezegging elkaar hebben gekruist. 
Wilt u digitaal toezeggen? Dat kan via de app of de website www.pkn-assen.nl. Op het toezeggingsformulier vindt 
u uw inlogcode. Wij zijn erg blij met digitale toezeggingen, dit scheelt ons veel werk! - Kerkelijk Bureau
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