24e jaargang no. 24; 28 februari 2021
Contactpersoon 7 februari 2021: Hendrik Terburg (tel. (tel: 0592 269 791)
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 4 februari 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

Het is vandaag de tweede zondag in de Veertigdagentijd.
‘Reminiscere’, naar Psalm 25: 6: ‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer’.
Thema: Oogverblindend geheim
Alleen online kerkdienst
In verband met de voortdurende corona-dreiging houden we voorlopig alleen online-diensten, zonder de
aanwezigheid van kerkgangers.
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.
Voorganger:

Organist:

Ouderling :
Diaken :
Koster :
AVO-team :

Ds. Gerrit J. Gardenier uit Beilen
Johan Gerkes
Johan Sjoers
Daan Kraan
Epko Haveman
Cor Kremer (presentatie) en Marten Kloeze (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:
Liederen:

Jeremia 26: 1-15; 2 Petrus 1: 16-21; Marcus 9: 2-10
Heer, ik hef mijn hart en handen (Psalm 25: 1 en 3); Wij zoeken hier uw aangezicht (NLB 281: 1, 5; 3,
4; 6, 7, 10); Behoed mij, Heer (Psalm 64: 1 en 2); Gij zijt in glans verschenen (NLB 543: 1); Christus
staat in majesteit (NLB 545); O Jezus, hoe vertrouwd en goed (NLB 512); Groot is uw trouw, o Heer
(NLB 885); Nu wij uiteengaan (NLB 423).

Collecte:

1.SAVE, 40 dagenproject; 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.
Diaconale collecte: Sparen voor SAVE
Gedurende de veertigdagentijd vraagt de diaconie wekelijks uw bijdrage voor de Indiase
organisatie SAVE, die strijdt tegen kinderarbeid.
Kinderarbeid is verboden in India. Uit pure armoede maken veel arbeidersgezinnen gebruik van de
mazen in de wet. Op haar beurt houdt de textielindustrie het gestage aanbod van goedkope
arbeidskrachten graag in stand. SAVE wil die vicieuze cirkel doorbreken.
SAVE is een partnerorganisatie van Kerk in Actie. De hulp aan SAVE maakt deel uit van het thema
Kinderen in de Knel. Zie voor achtergrondinformatie op www.pkn-assen.nl.

Een bloemengroet
vanuit de wijkgemeente gaat vanmorgen naar de heer Van der Sande.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag
19.30 uur: Moderamen
woensdag
12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
N.B. De middagpauzediensten zijn te beluisteren en te bekijken via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/148-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-Assen
Volgende week zondag 7 februari
gaat voor in de dienst ds. Ron Koopmans. Het is de derde zondag in de Veertigdagentijd.
In deze dienst wordt Corry Sprong bevestigd als ouderling(-scriba).
Als lezingen hebben we gekozen voor: Genesis 12: 1-3 en Mattheüs 14: 22-33.

Vesper Musica Pro Deo
Zondag 28 februari 16:00 uur -- Adventskerk Assen
Josien Rijkmans (viool) en Jan Jansen (cello) en Wietse Meinardi spelen in deze vesper muziek uit de barok.
Voorganger in deze vesper is ds. Roeland Busschers. Met een knipoog naar de lezing van deze zondag gaf hij de
vesper het thema Waarom moet Elia komen.
De vesper wordt live uitgezonden en begint om 16.00 uur.
U kunt dit volgen via het YouTube-kanaal Vredenoord Assen en via Kerkomroep.
Omdat de collectes wegvallen in coronatijd, dus doen we opnieuw een oproep om digitaal bij te dragen, zodat wij
de vieringen zelfs in coronatijd kunnen voortzetten.
Het rekeningnummer is NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo.
U kunt uw bijdrage ook geven via de Scipio app. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Meer lezen? Kijk in de Scipio app, de websites van Vredenoord en PKN Assen of in het Kerkblad.
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 nemen we iedere week het thema van de week op 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, het licht voor de wereld
Kinderen weten goed dat ze uit moeten kijken. Het verkeer op weg naar school kan gevaarlijk zijn.
Je kunt uitglijden (sneeuw en ijs) of struikelen (rommel, paaltje) als je niet goed oplet. Maar kinderen moeten ook
uitkijken hoe ze leven, dat ze de goede beslissingen nemen: Scheld ik die ander uit of kom ik juist voor hem op?
Doe ik mee aan wat verkeerd is of ga ik weg?
Kinderen moeten hun weg zoeken in het dagelijks leven. Grote mensen ook. Ze kunnen elkaar daarbij helpen,
maar eigenlijk is er maar één die ons de weg kan wijzen.
Dat is Jezus. Hij zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Ik help je om de goede weg, dichtbij God te vinden.

Johannes 8:12-20

