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Johannes de Heer zangdienst.

Door de maatregelen is er besloten dat het niet een avond- maar een ochtenddienst zal zijn.
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:

Ds. Anton Verbeek

Muziek:

Johan Annemargriet Duursema-Hopman op piano, Marnix Onrust op orgel en Mark Jan Veenstra
op trompet.

Ouderling:
Diaken:
Koster:

Reinder Huizinga
Gerda Zwama
Dennis Bouwmeester

AVO-team:

Cor Kremer (presentatie) en Andre Krale (video)
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.
U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live.

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.

Nevendienst

Ouders konden op de website van Vertelhetmaar.nl materiaal voor thuis downloaden, zoals
kleurplaten, video’s en dergelijke. Daarvoor hoefde alleen een gratis inlog aangemaakt te worden.
We hebben echter moeten constateren dat vanaf de jaarwisseling er geen nieuw materiaal meer
gepubliceerd is, wat natuurlijk erg jammer is. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen
hierin.

Volgende week zondag 23 januari
wordt de dienst geleid door de heer Henk Binnekamp.
Vrije collecte Showerpower.
Op zondag 19 december, de eerste zondag van de huidige lockdown, was de vrije collecte bestemd voor de
Stichting ShowerPower uit Peest. Het was een bijzondere collecte die PGA breed werd georganiseerd.
Bij monde van Pieter Wittenberg, teamleider van de Stichting, laten ze weten zeer maar dan ook zeer verrast en
blij te zijn met de opbrengst van bijna € 2500,-. Het ShowerPower team wil graag hun welgemeende dank
overbrengen. Bij deze!
Diaconie.

Actie Kerkbalans 2022
Binnenkort gaat de actie Kerkbalans 2022 is van start. Gemeenteleden die nog niet digitaal hebben toegezegd,
krijgen in de week van 17 januari een envelop met een toezeggingsformulier in de brievenbus.
De antwoordenvelop kunt u inleveren op het adres dat daarop vermeld staat.
Op het toezeggingsformulier is uw inlogcode voor de digitale actie afgedrukt. U kunt daarmee inloggen via de
website van de Protestantse Kerk Assen, www.pkn-assen.nl.
In verband met corona vragen wij u om zoveel mogelijk uw toezegging digitaal in te vullen.
Alvast hartelijk dank voor uw toezegging!
Kerkelijk Bureau
Musica pro Deo – zondag 23 januari
Op het moment dat dit bericht wordt geschreven, is nog niet duidelijk of de coronamaatregelen versoepeld zullen
worden. We hopen natuurlijk dat er ruimte zal komen zodat de geplande cantatedienst met de Asser Bach
Cantategroep kan doorgaan.
In het kerkblad en op de website www.vredenoord-assen.nl kunt u meer lezen over de cantate en de
uitvoerenden. Als de cantatedienst toch niet kan doorgaan, dan vermelden we dat op de website van Vredenoord.
De cantatedienst zal dan worden uitgesteld.

