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Contactpersoon 5 maart 2023: Geertje Bolland
Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagavond 2 maart 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

Mens, waar ben je?
Zondag “Invocabit” (“Roept Hij mij aan…”), 

eerste zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger: ds. Anton Verbeek

Schriftlezing:   Genesis 2:15 – 3: 9 en Mattheüs 4: 1-11
Liederen  Ps.  91 : 1, 5, 7 en 8; EvB 299 (Welk een vriend is onze Jezus); NLB 513 (God heeft het eerste 

woord); NLB 539 (Jezus, diep in de woestijn); Liedboek 1973 78 (Laat me in u blijven, groeien); 
NLB 645 : 1, 2, 4, 5 en 6 (Zing ten hemel toe)

Organist: Klaas van der Kolk                                       
Ouderling: Dick Brouwer
Diakenen: Gerda Zwama, Annemieke Kort en Geertje Bolland
Koster: Ramon Troost                             

AVO-team: Jacko Duker (presentatie) en Kevin Meiland (video)

Collecte: 1. Project 40-dagen tijd; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen. Bijdragen kunt u via 
de Scipio app voor de PKA  Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 
715 579 t.n.v. Prot. Gem. Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave 
bestemd is.

Oppasdienst: voor kinderen van 0 – 4 jaar.

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Sandra van Haren
Het 40-dagen project van de Kindernevendienst gaat over de liefde. 
De komende zondagen worden de verschillende soorten van liefde behandeld.
Vandaag gaat het over ouderliefde ....  welk Bijbelverhaal daarbij past zien jullie na afloop op het viltbord voor in 
de kerk. Daar staat ook de "boom vol liefde".  Nu nog leeg, maar de komende zondagen zal hij vol komen te 
hangen en net als de liefde tot bloei komen...

Bloemengroet 
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de heer P.H. Bouwman. We willen hem en zijn vrouw hiermee 
bemoedigen.

Volgende week zondag 5 maart gaat voor ds. J. van Holten uit Nunspeet.

Pastoraal   
We wensen onze zieken de kracht toe en nabijheid van God en mensen. 
Kent u iemand uit onze gemeente die al langdurig ziek is of wel wat aandacht kan gebruiken dan kunt u dat 
doorgeven (wel even vragen of diegene genoemd wil worden in de zondagsbrief en/of Kerkblad).
U mag hiervoor mailen naar: pastoraat@jozefkerk-assen.nl. Bellen mag ook: 06-37473766 (Grietje van Selst).
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Donderdagochtend Bijbelkring
Op 2 maart hopen we ons te buigen over Psalm 93 met als thematiek God en de wateren. Mede naar aanleiding 
van de herdenking van de stormvloed van 1953.
Welkom om 10.00 uur in de Jozefkerk. Neemt u Bijbel en Liedboek mee?
Marten Mulder zal de (in)leiding verzorgen.

Activiteiten in de wijkgemeente
Middagpauzedienst -  woensdag 1 maart 12.30 uur, in de  Bethelkerk, ds. R. Telgenhof
Bijbelkring – donderdag 2 maart 10.00 uur Jozefkerk

Onze vrienden in Oekraïne 
Toeval of niet: Op de 24ste februari vertrok het vierde transport van PKA Assen naar Oekraïne. We kregen 
twaalf (!) aggregaten gedoneerd en ook uw donaties maakten dit transport weer mogelijk. Er gaat deze keer 
veel gereedschap mee; van bezem tot lasapparaat! Maar we kregen na een opruimactie in een 
verzorgingstehuis ook incontinentiepakketten aangeboden. En als er iets gewenst is dan zijn het wel deze 
artikelen. In de gebieden rondom Kherson waar dit transport, net als de vorige, terechtkomt zijn hygiëne-
artikelen niet of tegen zeer hoge prijzen verkrijgbaar. 
Aggregaten uit ons vorig transport doen dienst in een klein wijkhospitaal, zijn energiebron voor het pompen 
van water uit een bron. Kinderen genieten van snoep en chocolade. Onze gerichte hulp doet ertoe!
Henk, Helene en Ralph

Expositie Kruizen uit huizen in de Adventskerk 
Rond de komende Lijdenstijd en Pasen is een groot aantal kruizen afkomstig uit diverse 
geloofsgemeenschappen te zien. 
De openingsbijeenkomst vindt plaats op zondagmiddag 12 maart om 16.00 uur in de Adventskerk, Lindelaan 49
Assen-Oost. Ds. Helene van Noord leidt de tentoonstelling in. De Schola Cantorum Gregoriana Assen zingt en 
Nicolai Romashuk bespeelt de duduk.
Zie voor verder informatie het Kerkblad
Kerk en Kunst Vredenoord

Asser cantorij zoekt leden!
De cantorij, die zijn oorsprong heeft in Vredenoord, heeft als doel om u als gemeente nog fijner te laten zingen, 
om de vreugde in het samen zingen te vergroten, en nieuwe muziek te leren kennen.
Er is inmiddels een mooi groepje dat blij is met zijn cantor, Dick Dijk.
We leggen contacten met andere wijkgemeenten, zodat we een cantorij voor heel Assen worden.
En wij zoeken nieuwe leden, binnen en buiten de Asser kerken. Houdt u van zingen, en hebt u een goede stem? 
Dan nodigen we u uit om eens te komen luisteren of  mee te zingen.
Repetitie vrijdagavond 19.00 – 21.00 uur in de Opstandingskerk
Komende bijdragen aan diensten op Witte Donderdag 6 april, Stille Zaterdag 8 april en zondag 18 juni in een 
Oosterhuisvesper in de serie Musica pro Deo, Adventskerk. Dit wordt ook een projectkoor.
Voor meer informatie of als u de naam van iemand anders wilt doorgeven:
Henk Maat, bas (T 06 1219 8732, h.j.maat@kpnmail.nl) en Jenneke Netjes, alt (T 06 4349 2495, 
jenneke@jjnetjes.nl)

Musica pro Deo Adventskerk
Vandaag, zondag 26 februari 16:00 uur, is er een Evensong (een bijna geheel gezongen avondgebed) in de 
Adventskerk.
Het jonge koor Het Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok en organist Wietse Meinardi verzorgen deze evensong, 
samen met liturg Machteld Koning. 
We heten u ook deze keer weer graag van harte welkom! 
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