
 

 

25e jaargang no. 20;  13 februari 2022 

Contactpersoon 20 februari 2022: Anneke Kramer  (tel:  0592 347 993 / 06 2671 5993) 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 17 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 

Thema: Volhouden! 
 

De Jozefkerk-gaat-weer-verder-open 

De dienst is weer door een grote groep mensen (125) live bij te wonen. Regels hiervoor vind u op onze website. 

Daarnaast kunt online kijken en luisteren 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. Marianne Paas-Feenstra 

Lezingen: Psalm 119: 97-104 en Lucas 6: 17-26 

 

Liederen:  Uw woord omvat mijn leven (NLB 119a: 1, 2 en 3); Klein Gloria (NLB 195); Ontwaak, o mens, de dag 

breekt aan ( NLB 215:  1, 3 en 7); God heeft het eerste woord (NLB 513); Om voor elkaar te zijn uw 

oog en oor (NLB 973); Neem mijn leven, laat het, Heer (NLB 912: 1, 2, 5 en 6); Ga met God (NLB 416) 
Orgel: Johan Gerkes 

Ouderling:  Ernst Lutgert 

Diaken: Gerda Zwama en Hennie Kosse 

Koster:  Ramon Troost 

 

AVO-team: Willemien Hollander (presentatie) en Allard Kuipers (video) 

 

Collecten: 1. diaconie (Noodhulp Nepal); 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door een bedrag 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 gift bestemd is. 

 

Oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar, verzorgd door Anneke Overwijk en Claudia Ismaïl  

 

Kindernevendienst: Sandra van Haren 

Bijbeltekst: Genesis 43-44 

Thema: Opkomen voor een ander  

Hoe kun je opkomen voor elkaar. Als je vriend ruzie heeft, hoe help je hem dan? Juda houdt van zijn vader en van 

Benjamin:   Jakob wil Benjamin niet laten gaan. Hij is bang na Jozef ook hem kwijt te raken. Dan belooft Juda in 

alles voor hem te zullen zorgen. De zilveren beker van Jozef wordt in Benjamins graanzak gevonden. Hij moet de 

gevangenis in. Juda biedt aan zijn plaats in te nemen, zodat Benjamin terug kan keren naar hun vader. Juda heeft 

nu bewezen hoeveel hij van zijn vader en Benjamin houdt.  

 

Pastoraal  

Wij wensen alle zieken en hun naasten de kracht en troost van God toe. Laten we hen omringen met gebed en 

aandacht. Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact stuurt u dan een berichtje naar 

 pastoraat@jozefkerk-assen.nl 

 

 

tel:06
http://www.sca-assen.nl/
mailto:pastoraat@jozefkerk-assen.nl


Schrijfactie Asser Kerkengroep Amnesty International 

Deze zondag kunt u na afloop van de dienst weer brieven meenemen.  

Ditmaal is de actie gericht op  

- twee studenten in Iran die werden aangeklaagd voor het ‘verspreiden van corruptie’   en 

- een jonge vrouw in Bangladesh die wordt beschuldigd van het beledigen van religieuze gevoelens. 

In het informatieblad bij de brieven is er meer over te lezen.  

U vindt de brieven in de hal aan de Collardslaan.  

Schrijft u mee? Uw steun helpt!  

Marian Nuis  

 

Activiteiten in de wijkgemeente 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts) 

 

Dienst zondag 30 januari 

In de dienst van 20 februari gaat voor  ds. Gerrit Gardenier 

 

Cantatedienst met de Asser Bach Cantategroep, vanmiddag,  zondag 13 februari 16 uur 

De cantate Allein zu Dir, Herr Jesu Christ wordt uitgevoerd door de Asser Bach Cantategroep o.l.v. dirigente Marion 

Bluthard met solisten Eske Tibben en Han Warmelink. 

Voorganger in deze dienst is ds. Helene van Noord en organist Wietse Meinardi. 

In het kerkblad  en op de website van Vredenoord kunt u meer lezen  over deze cantate.  

U kunt zich  aanmelden voor deze dienst door te mailen naar musicaprodeo@vredenoord-assen.nl. Bellen naar 

0592 460618 kan ook.  

De collecte bij de uitgang bevelen we graag warm bij u aan, zodat we ook in coronatijd kunnen doorgaan met 

Musica pro Deo! Het is ook mogelijk een gift te geven via de Scipio app.  

 

mailto:musicaprodeo@vredenoord-assen.nl

