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Thema: Eén voor allen. 

In deze dienst wordt dhr. Jan de Wind bevestigd in het ambt van diaken. 
 

Voorganger: ds. Ron Koopmans 

Lezing: Hebreeën 9: 11-15; Johannes 11: 45-54 (vertaling NBV ’21) 
Liederen:  Zegen, mijn ziel (Psalm 103: 1 en 3); Klein Gloria (NLB 195); Gij volken, loof uw God en Heer (NLB 

117a); Halleluja, lof zij het Lam (LB ’73 Gezang 259); Christus is de ware hoeksteen (LLO deel 1 nr. 8, 
vs. 1,3,4,5, met Jozefkoor); Ik heb de vaste grond gevonden (LB ’73 Gezang 440: 1 en 4); Nooit kan ’t 
geloof teveel verwachten (LB ’73 Gezang 291); Hij die de blinden weer liet zien (NLB 534). 

Muziek: Johan Gerkes, orgel; Jozefkoor. 

Ouderling:  Marten Kloeze 
Diaken: Daan Kraan, Luuk Oosterhuis, Arno Visser 
Koster:  Dennis Bouwmeester 

AVO-team: Cor Kremer (presentatie) en Kevin Meiland (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. PKN Missionair: Kliederkerk; 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. 

Bloemengroet 
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk naar de heer Bolland. 
We wensen hem van harte beterschap toe! 
En er gaan bloemen naar mevrouw Geerts, die herstellende is van corona. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, wordt verzorgd door: Paula Kraan en Anneke Overwijk 

Nevendienst voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Claudia Ismail 
Bijbeltekst Johannes 11, 45-57 
Thema Priester Kajafas vind Jezus een bedreiging, Jezus doet vele wonderen en het volk geloofd in hem. 

Kajafas bedenkt een leugen om Jezus te laten doden. 

Activiteiten in de wijkgemeente 
Zondag 27 februari 19:45 uur Gemeentegroeigroep bij Marten en Nienke,  Wilgenbeemd 37 
Woensdag 2 maart 12:30 uur Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. A. van Harten – Tip) 
Donderdag 3 maart 10:00 uur Bijbelkring in zaal 2 van de Jozefkerk 
Zondag 6 maart 10:00 uur Tienerdienst in de gezellige Jeugdruimte. Kom je ook?  

Of: stimuleer je je kind óók om te gaan? 

Volgende week zondag 6 maart 
wordt de dienst geleid door ds. Henk Dekker. 

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


Vandaag is de 1 e collecte voor de ‘Kliederkerk’ 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale 
plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken.  
Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. 
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 
Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 
Geef in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, 
zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen.  
Mogen wij ook weer op uw bijdrage rekenen? 

Gemeente Groei Groep 
Ook de gemeentegroeigroep op zondagavond gaat weer van start. (zie Activiteiten in de wijkgemeente). Er is geen 
leeftijdsbeperking. Heb je interesse? Marten kan je meer info geven: martenkloeze@hotmail.com 

Lijkt het je óók fijn om met een groepje gemeenteleden te praten over geloofszaken? Wat dieper in te gaan op de 
inhoud van het christelijk geloof en wat dat voor je betekent in het dagelijkse leven? We willen graag nóg een 
groep starten. Op een avond of misschien wel overdag. Laat het maar weten als je daar belangstelling voor hebt of 
meer informatie over wilt. Grietjevanselst@gmail.com of 0592-405355 

Parkeren rond de Jozefkerk tijdens de Eredienst. 
Er zijn bewoners rond de Jozefkerk die zich ergeren aan het wild parkeren rond de Jozefkerk tijdens de eredienst 
op zondag. Auto’s worden op plaatsen geparkeerd wat geen officiële parkeerplaats is.  
Er is contact opgenomen met toezichthouders en politie. 
Deze autoriteiten hebben aangegeven dat men tijdens de eredienst zal gaan controleren. U bent gewaarschuwd: 
zet uw auto op de juiste parkeerplaatsen en voorkom een bekeuring. Dit geld kunt u beter in de collecte doen. 

Pastoraal 

Wij wensen alle zieken en hun naasten de kracht en troost van God toe. Stuurt u hen een kaartje? 
Als u behoefte hebt aan (pastoraal) contact, stuurt u dan een berichtje naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl ? 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de lieve reacties, bloemen, telefoontjes enz. tijdens mijn verblijf in Nijmegen en bij 
thuiskomst. Hartverwarmend dat zoveel mensen aan je denken en meeleven.  
De operatie is goed gelukt en we werken nu aan verder herstel. 
Hennie Middelbos-Heijblom 

Actie voor de Voedselbank 
Op de eerste zondag van de 40 dagen tijd - die begint op zondag 6 maart - staat de eerste van de Zeven Werken 
van Barmhartigheid centraal; De hongerigen voeden. 
Aansluitend bij dit thema is er een extra inzameling voor de Voedselbank. Na lange tijd kunnen en mogen we 
hiervoor weer doneren! In de hal aan de Collardslaan staan de kratten waarin u uw levensmiddelen kunt 
neerleggen. 
Aanbevolen levensmiddelen zijn o.a.: peulvruchten, zilvervlies- of meergranenrijst, koffie en thee, couscous, 
havermout, vis - groente- of fruit in blik. 

DRINGENDE OPROEP – herenschoenen gevraagd 
In de TT-Hall is een noodopvang voor asielzoekers ingericht waar alleenstaande mannen opgevangen worden. Op 
dit moment is daar een groot tekort aan herenschoenen (maat 40 tot 50) en de begeleiding vraagt de bewoners 
van Assen om hulp. 
 



Hebt u herenschoenen over die nog best even gebruikt kunnen worden? Rond de kerkdienst kunt u ze aanstaande 
zondag, 27 februari, inleveren in de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat ze snel ter plekke komen. Bij voorbaat dank, 
Dick Vos - diaconaal werker PKA. 

Vesper met Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok 
Zondag 27 februari om 16:00 uur is er in de Adventskerk een vesper met het jonge Agricola Consort uit Groningen. 
Dirigent Jaap de Kok richtte dit ensemble op. Het koor zingt in de vesper muziek uit de Engelse traditie. Er is 
(gelukkig) ook weer veel ruimte voor samenzang. Koor en samenzang worden begeleid door Wietse Meinardi. 
Ds. Jaap de Raadt is de liturg in de  vesper die als thema heeft ‘Wie moet je nu geloven’. 
U hoeft zich voor deze vesper niet meer aan te melden. 
De collecte (bij de uitgang of in de Scipio app) bevelen we van harte bij u aan zodat we kunnen doorgaan met 
Musica pro Deo. 

Beste kerkgangers, 
We mogen weer! Dinsdag 15 februari zijn tijdens de persconferentie weer versoepelingen doorgevoerd. Zoals de 
gehele coronaperiode volgen we nu ook weer het advies van de PKN en het CIO. Concreet voor de kerkdiensten 
betekent dit dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkingen meer zijn en dat alle geldende maatregelen 
losgelaten kunnen worden. Hierdoor vervalt het aanmelden en de verplichte 1,5 meter. Gelukkig kunnen we weer 
meezingen zoals we dat gewend waren, koffiedrinken na de eredienst in de kerkzaal, hal en zalencomplex, kan het 
Jozefkoor en Driv’n, deelnemers koffiemorgen etc. zonder Corona Toegangsbewijs weer repeteren en kan er weer 
fysiek gecollecteerd worden. Het is ook weer mogelijk om fysiek en zonder beperkingen vergaderingen te houden. 

Voor de kerkgangers die daar behoefte aan hebben of een kwetsbare gezondheid hebben zullen we de 
mogelijkheid blijven bieden om op 1,5 meter afstand te kunnen zitten. Aan de zijde van de Kerkstraat zal de 1,5 
meter opstelling nog in tact gelaten worden. Om de 1,5 meter zoveel mogelijk te kunnen waarborgen (ook voor en 
na de dienst), wordt de ingang aan het Kerkplein o.a. geopend voor de kerkgangers die op 1,5 meter willen zitten. 
Dick Brouwer, voorzitter 
Imke Zeilstra en Wieger Vriezema, kerkrentmeesters 
 


