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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk. 
 
Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend. 

Thema van de dienst is: Laat de kinderen tot Mij komen 

Een liturgieboekje is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.  
 
Voorganger       ds. Ron Koopmans   

Ouderling    Thea Wubs            Diakenen   Hennie Kosse, Gerda Zwama en Wim van Haren 

Koster       Marcus Kramer            Muziek        organist Johan Gerkes en het Jozefkoor 
 

Lezingen: Psalm 127 en Marcus 10: 13-16 

 
Liederen voor de dienst: Wees mijn verlangen (Hemelhoog 321: 1, 2, 5); Heer van uw kerk (NLB 348: 1, 

2, 3, 8); Eens brachten de moeders (Wie zingt mee 204) 

 
Liederen in de dienst: Psalm 8: 1, 2, 6; Klein Gloria (NLB 195); Aan U, Vader, alle glorie (mel. NLB 

103c); Laat de kind’ren tot Mij komen (Tussentijds 67); NLB 524: 1, 4, 5; NLB 357 (met Jozefkoor); NLB 
781 (met Jozefkoor); NLB 864: 1, 3, 5; NLB 871. 
 

Collecten: drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 

        1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
 
Oppasdienst   voor kinderen van 0 - 4 jaar en wordt verzorgd door Karin Zondervan en Frank de Graaf. 

Nevendienst    voor kinderen van de basisschool en wordt verzorgd door Yvonne Oosterhuis en Karin 
 de Leth. 

Tekst: Esther 2:19-3:15. Thema: Trouwe Mordechai en jaloerse Haman. 

Doel: De kinderen leren dat je steeds moet kiezen tussen het goede en het kwade. Ben je daarin 

gehoorzaam aan God of volg  je je eigen gedachten en gevoelens? 
Toelichting: Mordechais trouw aan de koning.  Als hij ontdekt dat er een aanslag op Ahasveros zal 

worden gepleegd, grijpt hij in via Ester. De HEER mag van hem als gelovige Jood verwachten dat hij de 

koning beschermt en in ere houdt. Uit datzelfde principe weigert hij Haman, de Perzische 

‘onderkoning’ te vereren en voor hem te knielen. Haman is symbool van macht, ongeloof en geweld. 

Hij ergert zich aan Mordechai en wil hem ombrengen. Omdat hij Joden haat, besluit hij direct maar 
heel Gods volk te laten uitroeien. Hij krijgt toestemming van Ahasveros, de enige die boven hem staat. 
Je zou denken dat Haman zijn zin krijgt; Mordechai is kansloos. Maar ook al wordt het redden van de 

koning niet beloond, God redt wie Hem trouw zijn. Hoe en wanneer precies?…afwachten! 
Maar het is en blijft de juiste keuze Hem gehoorzaam te blijven en het goede te doen. 
 

Tienerdienst: Tijdens de dienst van vanmorgen is er ook Tienerdienst  in het Open Huis aan de Brink. 
Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn daar van harte welkom. 
 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Sijtsema-Wijma. 
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Dopeling 
Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Savian Zephnad Jate, zoon van Silvan Usmany en 
Mereth de Jong. Naast de doopouders zullen ook peetouders antwoord geven, om de ouders te 

ondersteunen bij de geloofsopvoeding. 
Dit zijn Ellen Usmany en Wietse de Jong. 

 

Koffiedrinken 
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of fris. 
Dit wordt geschonken in de kerkzaal. 

Ook kunt u dan de doopouders feliciteren met de doop van hun kindje.  
 

Welkom in de wijkgemeente 

heten wij de heer en mevr. Bos. 
Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen in de gemeenschap van de Jozefkerk. 
 

Volgende week zondag 10 februari 
is er weer een dienst van ‘Jonge Kerk’, met medewerking van de muziekgroep en diverse jongere 

gemeenteleden. Voorganger is ds. Bert Altena. 

 

Activiteiten in de wijkgemeente 
maandag 20.00 uur: Moderamen, bij Wilma Pol, De Wouden 69 

dinsdag 19.30 uur: Diaconie 

woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander) 
woensdag 20.00 uur: Thomaskring, bij Johan en Marjolijn, Graafschap 77 

donderdag 10.00 uur: Ochtendbijbelkring 
 

Spreken over het levenseinde 
Joke van Beveren (kerkelijk werker Vredenoord)  en Elly Veldman (Ouderenpastor PGA) zullen uitleg 

geven over o.a. palliatieve sedatie - euthanasie - niet-reanimeren.  

Ze gaan graag het gesprek hierover aan. U kunt kiezen uit twee avonden:  
woensdag 13 februari 19.30 in de Adventskerk  

dinsdag 26 februari 19.30 uur in de Bron 

Opgave noodzakelijk, bij: Joke-vanbeveren@hotmail.com  /  veldman@dedrieklankassen.nl 0593-
565259 

(Volledige informatie hierover wordt in het Kerkblad vermeld). 

 

Nieuwe Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief voor februari van de Protestantse Gemeente Assen is net uitgekomen. 

Nog niet (gratis) ingetekend? Doe het alsnog op de website: www.pkn-assen.nl. Daar zijn ook de 

laatste drie Nieuwsbrieven nog te downloaden. 
Harry Harmsen 
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